
Spareribs XL  24.5 
Huis gemarineerde spareribs, die we 
tijdens bereidingsproces in de green 
egg laten rusten. 
Geserveerd met steakhouse friet, saus 
en een salade
bieradvies: notig, zoet bier, GRUTTE PIER DUBBEL
wijnadvies: zachte rode wijn, Malbec 

Spareribs with a home marinade, we 
rest the ribs in the Green Egg. Served 
with steakhouse fries Sauces and a salad. 

Kip Schnitzel 22.50  
Mals kipschnitzel die we op drie manieren 
marineren en klaarmaken. Dit zorgt ervoor 
dat de kip lekker mals blijft. 
Geserveerd met een rucola salade, 
gebakken champignons, champ.roomsaus 
en steakhouse friet 
bieradvies: fris donker blond bier, TEXELS SKUUMKOPPE
wijnadvies: frisse witte wijn, Torrontes 

Homemade chicken schnitzel. Served with 
arugula salad, fried mushroom, mushroomsauce 
and steakhouse fries. 

 

 

 BBG STEW 26.50
Heerlijke stoofpot van langzaam gegaard 
rundvlees in een saus afgemaakt met donker 
bier met wortel, ui, paprika. Geserveerd met 
friet, salade en rijst
bieradvies: notig, zoet bier, GRUTTE PIER DUBBEL
wijnadvies: zachte rode wijn, Malbec 

Beef stew with carrot, onions, peppers. 

Big Angus Burger 19.50
Huisgemaakte Angus burger, met cheddar, 
augurk, ui, tomaat en pulled pork. Geserveerd 
met frietjes
bieradvies: fruitige bier, IPA
wijnadvies: Merlot 

Homemade burger with cheddar, onions, 
tomatoe , pickles and pulled pork

 

 

STEAKS & MORE

Onze hoofdgerechten worden standaard geserveerd met friet, groente en een salade

  

Bambinos
Voor de kleine eters hebben we verschillende 
gerechten in een kinderportie. Hiernaast hebben 
we ook friet met diverse snacks

HOOFDGERECHTEN
Voor onze gerechten maken wij enkel gebruik van lokalen producten. De Black Angus en Hereford runderen 

van Ben's Bar & Grill komen van EJDB . Een kleine boer waar de traditionele manier van veehouderij 
behouden is gebleven. Dit betekent dat de dieren zeer dier- en milieuvriendelijk gehouden worden. Het is de 
meest natuurlijke veeteelt ter wereld. Doordat de runderen uitsluitend in de wei worden gehouden geeft dat 
vlees met een bijzondere smaak. Na de slacht wordt het direct verpakt en rijpt het vlees tenminste 4 weken 

door voor wij het serveren. Onze groente komt uit onze eigen groente tuinen. 
Eieren komen van lokale kipboeren

PLEASED TO MEAT YOU
Wil je weten wat je eet en waar het vandaan komt? 

Vraag het ons, wij houden er van om over eten te praten!
Naast ons uitgebreide onbeperkte tapaskaart hebben we een steeds 

wissellende menukaart aangepast aan de seizoenen. 
Kom je er niet uit? Laat je verrassen door de chef met een drie-gangen menu voor € 37,50pp

Carpaccio BBQ 15       
Carpaccio zoals je het nog niet eerder hebt 
ervaren! Dun gesneden vlees(rund) licht 
gemarineerd met 
chili olijfolie en kort op de gril zodat de oliën 
kunnen intrekken, afgemaakt met extra vergine 
olijfolie, pijnboompitten, smoked broad beans,  
Parmezaanse kaas, rucola op smaak gebracht 
met een citroendressing   
bieradvies: carpaccio vraagt om een bier met een klein, 
moutig zoetje. TEXELS SKUUMKOPPE
wijnadvies: fruitig sappig Cabernet Sauvignon
Carpaccio like you never experienced before! 
Thin sliced beef, marinated with chilli oil, extra 
vergine oil, pinenuts, smoked broad beans, 
parmesan cheese, arugula with a lemon dressing.

 Mantar 12     
Gemarineerde champignons met knoook 
gebakken in extra vergine olijfolie, geserveerd 
met brood
bieradvies: lekker fris blond bier, BRUGSE ZOTTE BLOND
wijnadvies: Chardonnay
Marinated mushrooms with garlic, fried in extra 
vergine olive oil. Served with bread 

 Gravad Lax 15
Heerlijk gemarineerde zalm met dille en 
mierikswortelmayonaise. 
Op smaak gebracht met limoen en citroen 
zeste. Geserveerd op een bedje van mesclune
bieradvies: lekker fris wit bier, IJWIT
wijnadvies: Torrontes
Homemade marinated salmon with herbs en 
lemon sauce

Kiyma borek 12
Gebakken huisgemaakte loempia's met gehakt
Homemade eggrolls with mince

Borek peynir 11
Gebakken huisgemaakte loempia's met fetakaas 
en kruiden. 
Homemade eggroll with feta cheese

 

Vegan Carpaccio 15
Volledig vegan Carpaccio van rode biet, 
courgette en tomaat. Dressing op basis van 
natuurlijke oliën,
extra vergine olijfolie, balsamico, honing. 
bieradvies: bier met een volle smaak, KARMELIET TRIPEL
wijnadvies: Semillion
Fully vegan Carpaccio of beetroot, tomato and 
zucchini, dressing is with extra vergine olive oil,
balsamico and honey 

Mediterraanse tomatensoep 7   
Huisgemaakte tomatensoep met kruiden
Homemade tomatosoup

Soep van de dag  7    
Soup of the day

Kofta 13
Licht gekruide gehaktballetjes uit de oven in 
een tomatensaus
bieradvies: notig, zoet bier, GRUTTE PIER DUBBEL
wijnadvies: zachte rode wijn, Malbec 
Meatballs from the oven in a tomatosauce

Midye Guvec 14
Mossel pannetje uit de oven met paprika, tomaten 
en fetakaas
bieradvies: volle bier, ZATTE TRIPEL
wijnadvies: Chardonnay 
Mussel stew from the oven with peppers, tomatoes 
and feta cheese

Al onze gerechten worden met zorg bereid; heb je een allergie of intolerantie meld ons dit dan vooraf. 
We doen er alles aan om hier rekening mee te houden en je te adviseren. 

All our dishes are prepared with care; if you have an allergy or intolerance, please let us know in advance. 
We do everything we can to take this into account and advise you. 

Kom je er niet uit? Laat je verrassen!

 Mezze Speciaal 29.50
Een mix van 10 gerechtjes (zowel warm als 
koud). Kan ook volledig vegetarisch. 
Vanaf 2 personen
bieradvies: volle bier, ZATTE TRIPEL
wijnadvies: Chardonnay 
Let the chef suprise you, with a mix of cold 
and warm starters



FISH & VEGAN

MENUKAART

Crema Catalana 6.5     
Huisgemaakte crème brulee    

 Cheesecake 7.5   
Huisgemaakte cheesecake  
 
Valenciano 8
Verse jus| Cava| ijs

Churros con chocolate 6.5
Churros| vanille ijs| chocolade| slagroom

IJS Palet 9.5
Palet met verschillende ijs soorten| slagroom
 

NAGERECHT

Onze hoofdgerechten worden standaard geserveerd met friet, groente en een salade

Vegan stoofpot 21  Lactose vrij en glutenvrij   
Heerlijke vegan stoof. Met als basis champignons, 
krieltjes en rode linzen.
Vegan stew, main ingredient are potatoes, 
mushroom and lentle. This dish is glutenfree 

Ben's Vega Lasagna  19
Heerlijke vegetarische lasagna. Onze chefs 
gebruiken hiervoor zeven verschillende soorten 
groente. Ui, tomaat, rode peper, courgette, groene 
peper, aubergine en spinazie. Afgemaakt met een 
tomatenaus en geraspte kaas.
Delicious vegetarian lasagna. We use seven 
different vegetables, onion, tomato, red and green 
Pepper, zucchini, eggplant and spinach. Served 
with cheese and a tomato sauce.

  
Black Tiger Gamba's 25.5
Op de grill bereid grote gamba's (7 stuks) met 
kop. Met knoook, limoen marinade. Geserveerd 
met een salade en steakhouse friet
bieradvies: volle bier, ZATTE TRIPEL
wijnadvies: Chardonnay 
Grilled king prawns(7 pieces), with a garlic, 
lemon marinade. Served with a salad and 
steakhouse fries

Mavi Deniz 26
Vispannetje uit de oven met verschillende 
vissoorten. Afgemaakt met een limoen dressing. 
Geserveerd met friet, salade en rijst
bieradvies: volle bier, ZATTE TRIPEL
wijnadvies: Chardonnay 
Fish stew from the ove. With trout and fruit de 
mer. Finnished with a lemon dressing
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