
EATSCLASSIC NACHOS ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

VOORGERECHTEN

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™ 
Krokant gefrituurde garnalen (227g), met een romige pittige saus, op een 
bedje van romige coleslaw. Afgewerkt met lente ui.  €15.25

CRISPY SPRING ROLLS 
Nu alleen beschikbaar in beperkte hoeveelheden voor een beperkte periode. 
Southwest stijl loempia’s met zwarte bonen, geroosterde mais, Monterey 
Jack kaas, rode paprika and jalapeños met een guacamole ranch dipsaus.   
€13.75

WINGS 
Onze klassieke langzaam geroosterde kippenvleugels met onze klassieke 
Buffalo- of barbecuesaus, geserveerd met selderij en blauwe kaas dressing.   
€12.00   

ALL-AMERICAN SLIDERS 
Drie mini burgers met gesmolten amerikaanse kaas, een krokante  
uienring en romige coleslaw op geroosterde brioche broodjes.*  €16.00

ONION RING TOWER 
Onze klassieke krokante uienringen perfect gekruid en geserveerd met 
barbecuesaus en ranch saus.  €6.50  

SALADS & SANDWICHES
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD 
Gegrilde en gesneden kippenborst filet (227g) met verse romaine sla en een 
klassieke Caesar dressing, bedekt met Parmezaanse kaas chips, croutons en 
geschaafde Parmezaanse kaas.  €16.50 
Vervang kip voor gegrilde zalm* €18.75

GRILLED CHICKEN SANDWICH  
Gegrilde kip (227g) met gesmolten Monterey Jack kaas, gerookte bacon, 
blad sla en tomaat, op een geroosterd broodje met honing-mosterd saus. 
Geserveerd met gekruide friet.  €15.95

STEAK SALAD 
Gegrilde Flat Iron Steak (227g) op een bedje van een verse sla  
melange met een blauwe kaas vinaigrette en ingelegde rode uien,  
rode pepers en Roma tomaten, afgewerkt met knapperige gebakken  
uien en blauwe kaas*  €17.75

BBQ PULLED PORK SANDWICH 
Malse pulled pork met onze huisgemaakte BBQ saus, augurken en  
coleslaw, geserveerd met gekruide friet. 
€17.55

We zouden u graag willen informeren dat wij over de allergenen informatie beschikken van alle producten op het menu, voor meer informatie kunt u terecht bij de bediening. Indien u een allergie heeft, willen wij 
uw vragen om dit aan te geven tijdens uw bestelling *Deze producten bevatten(mogelijk) rauwe ingredienten. Het consumeren van rauw vlees, gevogelte, zeevruchten, schelpdieren of eieren kan uw risico op door 
voedsel overgedragen ziekten vergroten, vooral in combinatie met bepaalde medische aandoeningen.

HOOFDGERECHTEN
BABY BACK RIBS 
Gekruid met onze klassieke mix van kruiden, vervolgens geglazuurd met 
ons huisgemaakte barbecuesaus en gegrild tot perfectie! Geserveerd met 
gekruide friet, coleslaw en ranch-stijl bonen.  €21.95

NEW YORK STRIP STEAK 
New York Strip Steak (340g), gegrild en afgemaakt met kruidenboter, 
geserveerd met gekruide friet en verse groentes.*  €26.50 
Upgrade het naar Surf & Turf: Combineer de steak met krokante Bangkok 
Shrimp in een romige pittige saus.  €7.75

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE  
Gegrilde en gesneden kippenborstfilet geserveerd op Cavatappi pasta met 
vierkazensaus en gesneden pepers.  €16.75

TUPELO CHICKEN TENDERS   
Krokant gefrituurde kipfilets geserveerd met gekruide friet, honing-
mosterdsaus en onze huisgemaakte barbecuesaus.  €16.00

GRILLED NORWEGIAN SALMON   
Gegrilde zalm (227g) met kruidenboter en huisgemaakte barbecuesaus, 
geserveerd met gekruide friet en verse groentes.*  €18.25

CLASSIC NACHOS 
Krokante tortilla chips met een speciale bonenmix en een vierkazensaus, bedekt met verse pico de gallo, pittige jalapeños, ingelegde rode uien, gesmolten 
cheddar en Monterey Jack kaas en lente-ui. Geserveerd met zure room.  €14.75   
Voeg guacamole toe voor €4.75 of gegrilde kip voor €5.50 of gegrilde steak voor €8.25

LEGENDARY® STEAK BURGERS
ORIGINAL LEGENDARY® BURGER 
De burger waarmee alles is begonnen! Black Angus steak burger, met 
gerookte bacon, cheddar kaas, een krokante uienring, blad sla en tomaat.*   
€17.25

THE BIG CHEESEBURGER 
Drie dikke plakken cheddar kaas gesmolten op onze Black Angus steak 
burger, geserveerd met blad sla, tomaat en rode ui.*  €17.25

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER 
Een eerbetoon aan onze “Down Home Double Burger” 
Twee steak burgers met Amerikaanse kaas, mayonaise, sla,  
tomaat en rode ui.*  €21.50

SURF & TURF BURGER 
Onze klassieke steak burger met One Night in Bangkok Spicy Shrimp™ 
op een bedje van pittige coleslaw.*  €21.00

BBQ BACON CHEESEBURGER 
Black Angus steak burger, gekruid en geschroeid met onze klassieke 
kruidenmix, bedekt met huisgemaakte barbecuesaus, knapperige gebakken 
uien, cheddar kaas, gerookte bacon, blad sla en tomaat.*  €18.25

MOVING MOUNTAINS® BURGER 
100% plantaardige burger, bedekt met cheddar kaas en een krokante 
uienring, geserveerd met blad sla en tomaat.  €18.25

Alle Legendary® Steak Burgers worden geserveerd met een vers geroosterde broodje en gekruide friet.  
Vervang jouw portie friet voor onze loaded cheese fries voor €1.75 extra.

SURF & TURF BURGER BABY BACK RIBS STEAK SALAD



We zouden u graag willen informeren dat wij over de allergenen informatie beschikken van alle producten op het menu, voor meer informatie kunt u terecht bij de bediening. Indien u een allergie heeft, willen wij 
uw vragen om dit aan te geven tijdens uw bestelling *Deze producten bevatten(mogelijk) rauwe ingredienten. Het consumeren van rauw vlees, gevogelte, zeevruchten, schelpdieren of eieren kan uw risico op door 
voedsel overgedragen ziekten vergroten, vooral in combinatie met bepaalde medische aandoeningen.

NAGERECHTEN
HOT FUDGE BROWNIE  
Warme chocolade brownie met vanille ijs, warme chocolade saus, chocolade 
hagelslag, verse slagroom en een kers om het af te maken!  €10.50

NEW YORK CHEESECAKE 
Romige NY-stijl cheesecake geserveerd met verse aardbeien saus.  €10.00

SIGNATURE COCKTAILS
HURRICANE  
Onze signature cocktail en een echte klassieker uit de jaren ‘40 uit New Orleans!  
Een mix van sinaasappel, mango, ananassap en grenadine met Bacardi Superior Rum, 
afgewerkt met een scheutje Captain Morgan Dark Rum en Amaretto.  €10.55

CLASSIC CARIBBEAN MOJITO 
Een klassieker met een beetje jazz!      
Bacardi Superior Rum, verse munt, limoen sap en soda water, met een scheutje  
Bacardi Anejo Cuatro en poedersuiker.  €11.10

PASSION FRUIT MAI TAI  
Een klassieke Tiki cocktail uit California vanuit de jaren ‘40! Sailor Jerry Spiced Rum, 
passievrucht en een mix van traditionele Tiki smaken afgewerkt met ananas.   
€11.10

€17.50 INCLUDES YOUR OWN COLLECTIBLE GLASS

JAM SESSIONS
BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA 
Een mix van rode wijn en de frisse smaken van bosbessen, cranberry en  
sinaasappel, afgewerkt met mousserende wijn.   
€11.10  |  inclusief glas  €17.50

ROCKIN’ FRESH RITA 
Jose Cuervo Silver Tequila, verse limoensap en agave nectar, afgewerkt met ons 
klassieke zoet/zout randje op het glas.  €11.65  |  inclusief glas  €17.50 
Upgrade jouw cocktail met Patrón Silver Tequila voor maar €1.00.

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA 
Tito’s Handmade Wodka, Bombay Sapphire Gin, Sailor Jerry Spiced Rum,  
Cointreau sinaasappel likeur en ons huisgemaakte sweet & sour mix,  
afgewerkt met een scheutje Coca Cola.  €12.10  |  inclusief glas  €17.50

RELIVE THIS MOMENT WITH YOUR OWN COLLECTIBLE GLASS

HOT FUDGE BROWNIE

STRAWBERRY BASIL LEMONADE

BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA

HURRICANE
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ALTERNATIVE ROCK 
(ALCOHOLVRIJ)
STRAWBERRY BASIL LEMONADE  
Verfrissende limonade met verse aardbeien en basilicum.   
€8.70  |  inclusief glas  €14.95

COOKIES & CREAM MINI-MILKSHAKE 
Geheel natuurlijk Madagascar vanille ijs gemixt met witte chocolade en  
Oreo® koekjes. Afgewerkt met witte-chocoladeslagroom en brownieblokjes  
met poedersuiker.  €8.70

MET TROTS   PRODUCTEN SERVEREN 
Coca-Cola Classic, Coca-Cola Zero Sugar, Sprite, Fanta

     Red Bull Energy Drink & Red Bull Sugarfree.  €4.25 

Vraag voor eventuele andere beschikbare smaken.



BIER

FLES
BECK’S  €6.00

CORONA  €6.25

HEINEKEN  €6.00

BUDWEISER  €6.00

DESPERADOS  €6.50

HEINEKEN 0.0% (NON-ALCOHOLIC) €4.75

WIECKSE WITTE  €6.00

STRONGBOW CIDER €5.70

GUINNESS €7.00

TAP 	

HEINEKEN 35CL		 	 €6.75

AFFLIGEM BLONDE 30CL	 	 €7.25

LAGUANITAS IPA 30CL	 	 €8.00

€16.50 IS INCLUSIEF ONZE EXCLUSIEVE 20 OZ. SOUVENIR GLAS
Ons	bierselectie	is	beschikbaar	op	tap	en	per	fles.	Voor	iets	extra’s	
kunt	u	kiezen	voor	een	souvenir	glas.	Voor	meer	informatie	kunt	u	
terecht	bij	de	bediening.

WIJN

MOUSSERENDE WIJN Glas	125ml	 Fles
PROSECCO €7.25	
FREIXENET €9.00 €31.00
PIPER-HEIDSIECK  €76.25
MOËT CHANDON   €96.50

WITTE WIJN Glas	250ml	 Fles
BAREFOOT PINOT GRIGIO €8.25 €23.00
BENCHMARK CHARDONNAY €9.00 €27.00
NEETHLINGSHOFF CHARDONNAY  €27.00
MIRASSOU CHARDONNAY  €34.50

ROSÉ WIJN
BAREFOOT WHITE ZINFANDEL €8.25 €23.00

RODE WIJN
BAREFOOT MERLOT €8.25 €23.00
BENCHMARK SHIRAZ CABERNET €9.00 €27.00
NEETHLINGSHOF CABERNET MERLOT  €27.00
MANOR CABERNET SAUVIGNON  €34.50 

Onze	wijnen	zijn	op	volgorde	vermeld	van	licht,	zoet	en	fruitig		
naar	vol,	droog	en	rijk	van	smaak.


