Menukaart

MENUKAART
VOORGERECHTEN
Mini broodjes met smeersels

€ 4,75

Carpaccio van rund

€ 11,50

Scampi’s in knoflookolie (gepeld)

€ 9,50

Met gemengde salade, Parmezaanse kaas,
geroosterde pijnboompitjes en bascilicumdressing.

6 Scampi’s in knoflookolie met salade.

Gerookte zalm

€ 13,50

Gerookte zalm met gemengde sla met citroenmayonaise.

Fifty50 balls

3 gehaktballen gekruid met onze speciale kruidenmix,
omwikkeld met gerookte spek geserveerd met BBQ saus.

€ 7,50

MENUKAART
HOOFDGERECHTEN VLEES
Diamanthaas

Een mals stuk vlees van het rund met peper- of champignonroomsaus.
Simpel (ongeveer 180 gram)
XL (ongeveer 360 gram)

€ 16,50
€ 21,75

Rib eye steak
Ierse ribeye steak
Simpel (ongeveer 200 gram)
XL (ongeveer 400 gram)

€ 19,50
€ 25,50

Cowboy steak

€ 28,00

Surf & Turf

€ 25,00

Bavette

€ 18,50

400 gram schoon aan de haak. Voor de échte carnivoren onder ons.

The best of both worlds; scampi’s en diamanthaas.

Is 200 gram nét te weinig dan is deze perfect voor jou, 300 gram.

Fifty50 burger

100% runder met tomaat, uien, gemengde sla, augurk en BBQ saus.
Simpel;
XL; met als extra bacon, cheddar cheese en een spiegelei.

€ 13,50
€ 15,75

Chick burger

€ 14,95

Broodje pulled pork

€ 15,95

Gekruide kippengehakt burger met augurk, sla en cheddar cheese.
Kies als saus een sweet honey BBQ saus of een pittige BBQ saus.

Op een flaquette met augurk, ui, sla en BBQ saus.

Wij serveren bij elk hoofgerecht, per tafel, friet en salade. Ouderwets samen delen.

MENUKAART
HOOFDGERECHTEN VLEES
Spareribs Fifty50
Béétje pittig maar een heerlijke allemans sparerib.
Simpel (1 rack)
XL (1,5 rack)

€ 22,95
€ 28,95

Insane Spareribs

Low & slow gegaard op hout. De rooksmaak is heerlijk.
Voor de liefhebbers van authentieke BBQ.
Simpel (1 rack)
XL (1,5 rack)

€ 22,95
€ 28,95

Mixed Grill

€ 24,75

± 500 gram heerlijk vlees van de grill. ½diamanthaas, ½ spareribs,
2 Fifty50 balls en 1 kipsaté. Je kunt kiezen tussen verschillende sauzen:
Knoflook - BBQ saus, kruidenboter, champignon-, peper- of satésaus.

Fifty50 Platter
Spareribs en pulled pork delen de plank.
Simpel (0,5 rack)
XL (1 rack)

€ 21,95
€ 27,95

Kip saté
Kippendij met satésaus, gefrituurde uitjes, atjar en kroepoek.
Simpel (3 stokjes)
XL (6 stokjes)

€ 12,50
€ 15,50

Cajun Chicken
Kippedijen met de smaak van Mexico.
Simpel (200 gram)
XL (400 gram)
Wij serveren bij elk hoofgerecht, per tafel, friet en salade. Ouderwets samen delen.

€ 12,50
€ 15,50

MENUKAART
HOOFDGERECHTEN VIS
Zalmfilet

€ 15,75

Heerlijke verse zalm geserveerd met citroen mayonaise.

Black tiger prawns

€ 19,50

8 ongepelde gemarineerde Black Tiger garnalen.

Pittige scampies

€ 18,50

12 scampi’s in pittige kruidenolie.

HOOFDGERECHTEN VEGETARISCH

Vegetarische kipsaté

€ 14,50

Kipsaté maar dan gewoon zonder kip.

No meat balls

Het ziet er uit als meat balls, het smaakt naar meat balls maar het zijn
toch echt no meat balls.

€ 14,50

Vega groentenburger
Twee vega burgers op een broodje met sla, tomaat, ui en BBQ saus.
Maak er een ‘alles er op en er aan’ burger van met ei en/of kaas.

Ben je niet zo’n grote eter?
Misschien is een van de ‘Voor de kleinere trek’ gerechten iets voor jou.

€ 14,50
€ 16,00

MENUKAART
VOOR DE KLEINE TREK
Spareribs (half rack)

€ 11,50

Fifty50 balls

€ 10,00

Spareribs die je kunt dippen in knoflook-, BBQ saus of mayonaise.
Met je vingers eten, kluiven en smullen maar.

4 Fifty50 balls geserveerd met BBQ saus.

Hamburger

€ 13,50

Ouders een hamburger? Kids een hamburger, de simpele versie.

Saté

€ 8,00

1 stokje saté van kippendijvlees met satésaus en cassave kroepoek.

Kip nuggets of mini frikandellen

Niets over te zeggen, gewoon lekker.

€ 6,00

Wij serveren bij elk hoofgerecht, per tafel, friet en salade. Ouderwets samen delen.

BIJGERECHTEN
Gefrituurde uienringen

€ 3,50

Twister fries

€ 3,00

Extra bakje verse friet

€ 3,00

Coleslaw

€ 3,00

Uienringen in bierbeslag met BBQ saus.
Wie kent ze niet, lekkere gekrulde frietjes.

Frisse coleslaw zoals de Amerikanen deze maken.

Warme sauzen

Champignonroomsaus of peperroomsaus.
Satésaus

Koude sauzen
Kruidenboter
BBQ saus

Onze bijgerechten zijn extra's.
Standaard wordt er salade, frietjes en een saus naar keuzen geserveerd.

€ 2,00
€ 2,00
€ 1,50
€ 1,50

MENUKAART
NAGERECHTEN
Chocolade mousse

€ 4,75

Chocolademousse, slagroom en sprinkles.

Chocolate Delight

€ 7,50

Chocolade mousse, dame blanche, chocolade ijs en slagroom.

Dame blanche

€ 4,50

De klassieker met warme chocoladesaus.

Cassis Delight

€ 7,50

Cassis/bosvruchten ijs, macaron, rood fruit en slagroom.

New York cheesecake

€ 4,75

Met chocolade-, of vanille-ijs en slagroom.

Kinderijsje

€ 4,00

Vanille-ijs, chocolade ijs, chocoladesaus en slagroom.

Kaasplankje
Een combinatie van kazen met vijgenbrood, druiven en zoete dip.

Een persoon
Twee personen

€ 9,75
€ 12,50

The best of the best

€ 14,95

Van alles een beetje maar dan wel voor 2 personen.
Samen deel je het beste van onze desserts.

WARME DRANKEN
Koffie
Caffé Americano
(cafeïne arme koffie)
Thee
Espresso
Duppio
Cappuccino
Latte macchiato
Warme chocomel
Warme chocomel
met slagroom

€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 3,00
€ 2,60
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,25

Irisch coffee (Jameson)
Italian coffee (Disaronno)
Spanish coffee (Tia Maria)
Spanish coffee (Liquor 43)

€ 7,00
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

