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BITES
CRISPY ONIONS  € 4,50
Krokante uienringen met aïoli

ARTISAN BREAD WITH DIPS AND OIL € 4,50
Ambachtelijk brood met dips en olie

BUFFALO BBQ € 7,50
Kippenvleugels met BBQ saus (6) 

MUCHOS NACHOS € 8,75
Tortilla chips overbakken met kaas en jalapeños 
met guacamole en dipsaus. 

 

GEROOKTE OSSENWORST EN GRILLWORST € 5,50

burgers
THE CLASSIC AMERICAN € 10,95
Een 100% biologische runderburger (180gr) op een ge-
grild broodje belegd met kropsla, tomaat, komkommer, 
augurk en mayonaise.

100% WAGYU BURGER € 15,95
De wagyu is een Japanse koe die volgens Japanse traditie 
wordt gevoederd en gemasseerd. Dit heerlijke vlees heb-
ben we verwerkt in een verrukkelijke burger (180 gr) op 
een gegrild broodje met rucola, gebakken champignons,
bacon en tru�elmayonaise. 

IBERICO BURGER € 13,95
Het Iberische Zwartpoot varken is een zuiverras uit Spanje 
en is beroemd vanwege het vlees dat wereldwijd bekend 
staat als het lekkerste varkensvlees. Deze burger (150 gr) 
serveren wij op een gegrild broodje met kropsla, 
gedroogde seranoham, zoete rode uien en tomatensalsa.

GREEK BURGER

SPICY CHICKEN       € 13,95
Gegrilde kipfilet op een gegrild broodje met pittige chilimayo,
gebakken ui,  jalapeños, chedder cheese, kropsla, komkommer 
en tomaat.

 
€ 12,95

Een overheerlijke lamsburger (180 gr) op een gegrild broodje
met feta,  tzatziki,  rode uienringen, olijven en kropsla. 

-

VEGGIE BURGER  € 10,95
Een vegaburger van de vegetarische slager op een gegrild 
broodje met compote van komkommer en advocado,
yoghurtmayonaise, crispy onions en kropsla

 

 

Al deze gerechten komen met frites en coleslaw of 
groene salade (+€ 1,-)

  extra toppings   
JALAPEÑOS

GEBAKKEN UIEN
 

€ 1,00

€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,75
€ 1,75
€ 2,50
€ 1,25

GEBAKKEN EI
CRISPY ONIONS
TRUFFELMAYO
FRENCH BLUE
CRISPY BACON
GEBAKKEN CHAMPIGNONS          

€ 1,25CHEDDAR CHEESE

Starters
CARPACCIO   € 12,50
Carpaccio van rundvlees

SIZZZZLING SHRIMP       € 12,50  
Scampi in licht pikante knoflookolie
       
SALADS
Klassieke caeser salade  € 7,50
Caesar salade met gerookte kip
Salade ‘Pulled Pork’ met pickels

 € 9,75
€ 9,75 

 
TASTY TOMATO SOUP € 5,50
Soep van verse pomodori tomaten met
kruidenolie, geserveerd met brood

—————

swEET
BEN & JERRY’S  per bakje

 
€ 4,25

WORTELTAART  € 5,50
CHOCO-PIE chocotaartje € 6,50
WENTELTEEFJES  € 5,50

——————

SODA’S & Shakes——————

———————

——————— from the farm

(4) SPARE RIBS ( 600 GR ) € 17,50

 

150 GR 200 GR 
(1) BIEFSTUK   

  
(2) ENTRECÔTE  DRY-AGED € 22,50 € 18,50

Al deze gerechten komen met frites en coleslaw of
groene salade (+ € 1,-)

  sauces   

SAUZEN 
  

Peper, strogano� of rode wijn € 1,75
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———————————— from  
the sea

BLACK TIGER € 22,50
Provençaals gemarineerde Black Tiger garnalen, aïoli.

CATCH OF THE DAY Dagprijs

Al deze gerechten komen met frites  
en groene salade

—————————

 

kids
Natuurlijk hebben we ook gedacht aan de kleint-

jes. Kleinere porties, maar net zo lekker! Alle 
gerechten worden geserveerd met friet  

en een leuke verrassing.

SPARE RIBS
KID’S BURGER € 8,50
ZALMFILET

De kindergerechten zijn te bestellen tot 12 jaar

take away——————Ook thuis genieten van jouw favoriete burger?
Wij pakken ‘m graag voor je in! like

“Like” ons op Facebook:
#D-Town-BBQ
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€ 18,50

(3) TOURNEDOS

(4) PORK CHOP

250 GR 

€ 22,50 € 29,95

€ 17,50

Alle  gerechten worden bereid in onze Mibrassa houtkooloven: 
The king of the grills!

BIEFSTUK, CHOPPED
Een stukje naar beneden, op het schouderblad, ligt de 
diamanthaas. Dit is de biefstuk van het voorste gedeelte van 
het rund, de voorvoet. Het is ronder van vorm en lichter van 
kleur dan de longhaas en veel fijner van structuur. Heel mals, 
en niet zo intens van smaak.

ENTRECÔTE  DRY-AGED
Entrecôte is één van de lekkerste stukjes vlees van een koe. 
Een entrecôte is herkenbaar aan het randje vet aan de zijkant. 
Dit stukje vet geeft de entrecôte een lekkere smaak. De 
entrecôte komt van de dunne lende. Letterlijk vertaald 
betekent entrecôte “tussen de ribben”. Het vlees heeft eens 
buitengewoon bijzondere smaak en is door de onverzadigde 
vetzuren ook nog eens gezond.

TOURNEDOS
De tournedos is het middelste deel van de ossenhaas, wat een 
niet-werkende spier van een rund is. Doordat de spier weinig doet 
is het vlees van de ossenhaas zeer zacht en de smaak vrij neutraal. 
De tournedos heeft een fijne structuur en vrijwel geen vet of 
bindweefsel: dit maakt het dan ook het meest malse vlees van de rund.

(1) CHOPPED € 19,00
Spies van 200 gram gemarineerd rundvlees

1
2
3

4

Varkensrack van 300 gram, licht gepekeld 

Sweet
Spicy

Coca cola, coca cola light, 
fanta sinas, fanta cassis, sprite, 
bitter lemon, tonic, ice tea, appelsap, 
chaudfontaine blue, chaudfontaine red, 
fristi en chocomel

CLASSIC VANILLE MILKSHAKE          € 3,50
AARDBEIEN MILKSHAKE        € 3,50
OREO MILKSHAKE       € 4,50

vanaf € 2,30


