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WINGS 
Onze klassieke langzaam geroosterde 
kippenvleugels gegooid in een saus naar 
keuze; onze klassieke Buffalo saus, zoete & 
pittige Tangy saus of onze huisgemaakte 
BBQ saus, geserveerd met selderij en  
blauwe kaas dressing.  €13.25   

SALADES & BOWLS
STEAK SALAD 
Gegrilde steak op een bedje van een verse sla 
melange met een blauwe kaas vinaigrette en 
ingelegde rode uien, rode paprika en Roma 
tomaten en blauwe kaas.*  €19.50  
Zonder knapperige gebakken uien.

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD 
Gegrilde en gesneden kippenborstfilet met 
verse romaine sla en klassieke Caesar dressing, 
bedekt met Parmazaanse kaas chips en 
geschaafde Parmezaanse kaas.  €18.25 
Vervang kip voor gegrilde zalm.*  €20.75 
Zonder croutons.

SOUTHWESTERN CHICKEN BOWL   
Fajita gekruide kip met quinoa mais salade, 
pico de gallo, gekruide zwarte bonen en rode 
kool geserveerd op een sla melange met een 
guacamole ranch dressing.  €18.50

LEGENDARY®  
STEAK BURGERS
ORIGINAL LEGENDARY ® BURGER 
De burger waarmee alles begon! Een verse steak 
burger met gerookte bacon, Cheddar kaas, sla 
en tomaat geserveerd op een glutenvrij broodje. 
Geserveerd met gekruide friet.*  €18.95 
Zonder uienring.

THE BIG CHEESEBURGER 
Drie dikke plakken Cheddar kaas gesmolten op 
onze verse steak burger, geserveerd met bladsla, 
tomaat en rode ui op een glutenvrij broodje. 
Geserveerd met gekruide friet.*  €18.95

BBQ BACON CHEESEBURGER 
Een verse steak burger, gekruid en geschroeid 
met onze klassieke kruidenmix, bedekt met 
huisgemaakte BBQ saus, Cheddar kaas, gerookte 
bacon, bladsla en tomaat op een glutenvrij 
broodje. Geserveerd met gekruide friet.*  €19.95 
Zonder knapperige gebakken uien.

DOUBLE-DECKER DOUBLE 
CHEESEBURGER 
Een eerbetoon aan onze “Down Home Double Burger”  
Twee steak burgers met Amerikaanse kaas, 
mayonaise, bladsla, tomaat en rode ui op  
een glutenvrij broodje. Geserveerd met  
gekruide friet.*  €23.25

SMASHED & 
STACKED
SWISS MUSHROOM BURGER 
Twee smashed en op elkaar gestapelde 
burgers, gekruid en medium well 
geschroeid, met Zwitserse kaas en 
gebakken champignons, bladsla, tomaat 
en Dijon mosterd mayonaise.*  €18.95

SPICY DIABLO BURGER 
Twee smashed en op elkaar gestapelde 
burgers, gekruid en mediumwell 
geschroeid, met Monterey Jack kaas, 
ingelegde jalapeños, bladsla, zongerijpte 
tomaat en pittige mayonaise.*   
€18.95

BIJGERECHTEN
GEKRUIDE FRIET  €6.25

VERSE GROENTEN  €4.75

CAESAR SALADE  €6.75 
Zonder croutons.
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HOOFDGERECHTEN
NEW YORK STRIP STEAK 
New York Strip Steak (340g), gegrild en afgemaakt met kruidenboter, 
geserveerd met aardappelpuree en verse groentes.*  €29.25

COWBOY RIBEYE 
Gegrilde Ribeye steak bedekt met kruidenboter, geserveerd met 
aardappelpuree en verse groentes.*  €34.75

CEDAR PLANK SALMON 
Noorse zalm, gegrild op cederhout met een zoete en pittige mosterd 
glazuur, geserveerd met aardappel puree en verse groentes.*  €20.95

BABY BACK RIBS 
Gekruid met onze klassieke mix van kruiden, vervolgens geglazuurd 
met ons huisgemaakte BBQ saus en gegrild tot perfectie! Geserveerd 
met gekruide friet, coleslaw en ranch-stijl bonen.  €24.25

BARBECUE CHICKEN 
Halve kip, gepekeld en vervolgens overgoten met onze huisgemaakte  
BBQ saus en daarna mals geroosterd. Geserveerd met gekruide friet, 
coleslaw en ranch-stijl bonen.  €22.95  

SMOKEHOUSE BBQ COMBO 
Kies uit langzaam gegaarde Baby Back Ribs, Barbecue Kip of hand 
geplukt gerookt varkensvlees geserveerd met onze huisgemaakte BBQ 
saus. De perfecte combinatie van onze smokehouse specialiteiten, 
geserveerd met gekruide friet, koolsla en ranch-stijl bonen.   
Duo Combo  €23.95  
Trio Combo  €24.95   
Zonder knapperige gebakken uien.

SANDWICHES
BBQ PULLED PORK SANDWICH   
Malse pulled pork met onze huisgemaakte BBQ saus, augurken en 
coleslaw op een geroosterde glutenvrij brioche broodje.  €19.50 

GRILLED CHICKEN SANDWICH   
Gegrilde kip met gesmolten Monterey Jack kaas, gerookte bacon,  
bladsla en tomaat, op een geroosterd glutenvrij brioche broodje met 
honing-mosterd saus.  €17.50

DESSERTS
HOT FUDGE BROWNIE   
Warme glutenvrije chocolade brownie met vanille ijs, hot fudge saus, 
chocolade hagelslag, verse slagroom en een kers om het af te maken!  
€11.50 

ICE CREAM 
Kies uit Madagaskar vanille of 
rijkelijk chocolade.  €7.25

MILKSHAKE 
Kies uit vanille of 
rijkelijk chocolade.  €7.25

KIDS
KID BURGER MET FRIET glutenvrij broodje  €9.75

KID CHEESEBURGER MET FRIET glutenvrij broodje  €9.75

KIPPENBORSTFILET MET VERSE GROENTEN  €9.75

KID SALAD CHILLIN’ WITH CHICKEN  €9.75

Er zijn processen en opleidingen actief om ervoor te zorgen dat de maaltijden op dit menu glutenvrij zijn. Glutenvrij is voedsel dat niet meer dan 20 deeltjes per miljoen 
(ppm) gluten bevat. Er is een speciale glutenvrije friteuse voor glutenvrije menu-onderdelen.

Omdat we afhankelijk zijn van onze leveranciers voor nauwkeurige informatie, en omdat ons “made-from-scratch” menu en normale keukenactiviteiten in gedeelde 
kook- en bereidingsruimten gemaakt worden, inclusief gemeenschappelijke frituurolie, kunnen we het risico dat voedingsmiddelen in contact komen met andere 
voedingsmiddelen of het risico dat ons onjuiste allergeneninformatie wordt verstrekt, niet volledig uitsluiten. Door deze omstandigheden kunnen wij niet garanderen dat 
een menuonderdeel volledig vrij van allergenen kan zijn, maar wij nemen wel alle mogelijke voorzorgsmaatregelen.

 *Het eten van rauwe of onvoldoende verhitte hamburgers, vlees, gevogelte, zeevruchten, schaaldieren of eieren kan uw risico op door voedsel overgedragen ziekten 
verhogen, vooral als u aan bepaalde medische aandoeningen lijdt. Wij beschikken over allergie-informatie voor alle menu-onderdelen, spreek met de bediening voor meer 
informatie. Als u een voedselallergie heeft, zorg er dan voor dat uw serveerder op de hoogte is op het moment van bestellen. † Bevat noten of zaden.


