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 Barbecuevlees van de hele vleesdelen 

heerlijk gekruid of gemarineerd 
 

Prijzen zijn per kilo, normale portienering van barbecuevlees   
           € 

¨ Schouderkarbonade          9,50  
¨ Ribkotelet           10,75 
¨ Hamlap           10,75 
¨ Speklap            9,50 
¨ Procureurlap (schouderkarbonade zonder bot)                10,75 
¨ Varkensfilet steak         13,25 
¨ Schnitzel gevuld met plakje beenham      13,25 
¨ Varkens rib-eye          13,00 
¨ Krul, gekruid speklapje aan een stokje      10,00 
¨ Sparerib, vingerkluifjes, voorgegaard      13,50 
¨ Canadese beenham         14,00 
¨ Malse biefstuk          25,50 
¨ Texas biefstuk, gevuld met kruidenboter      25,50 
¨ Entrecote, Colombiaans gekruid       20,00 
¨ Rundersteak (biefstuk dun gesneden)      23,50 
¨ Filet van kip, Wellfoort 100% puur       13,75 
¨ Drumstick, voorgegaard uit de oven      11,00 
¨ Kip-dij lapje           10,25 
¨ Nieuw:  Barbecue cointreau  

    Kipfilet of varkensfilet         13,75 
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  Huisgemaakte spiesen, saté	en shaslick 
          per stuk € 

¨ Saté	stok “winssense roem”, ketjap     1,25 
¨ Saté	stok van de varkenshaas     1,50 
¨ Saté	stok kipfilet piri piri      1,25 
¨ Saté	stok kipfilet, met Japanse kipkruiden   1,25 
¨ Saté	stok kipfilet, Argentijnse chimichurri    1,25 
¨ Saté	stok reuze        2,50 
¨ Spies kebab met ui        2,25 
¨ Runderbief spies, black pepper     3,00  
¨ Spies gehaktballetjes       1,50 
¨ Shaslick Hawaii, met ananas      2,50 
¨ Shaslick met paprika en ui      2,25 
¨ Shaslick met cherry tomaat      2,25 
¨ Souvlaki spies        2,25 
¨ Nieuw: Italiaanse spies varkenshaas,  

  met olijf, tomaat en pancetta    2,75 
       

Huisgemaakte worstjes en burgers 
per stuk € 

¨ Hamburger, speciaal       1,25 
¨ Amerikaanse hamburger, puur rundvlees    1,50 
¨ Half ponder, een hele grote burger     2,75 
¨ Kipburger, van puur kipvlees      1,45 
¨ Baconburger, omwikkeld met ontbijtspek    1,25 
¨ Grillburger, met extra ui en bieslook     1,25 
¨ Saté	burger         1,25 
¨ Gehakt koekje        0,75 
¨ Ijsje, gekruid gehakt op een stokje     1,35 
¨ Beierse worst “de barbecue worst”     1,25 
¨ Piri piri barbecue worst       1,25 
¨ Chipolataworstje, lekker gekruid       per 100 gram 1,25 
¨ Barbecue worst, Mexicaans      1,25 
¨ Beierse bierworst        1,25 
¨ Nieuw:  Midden oosters gekruid braadworst, 

wel langzaam garen op de barbecue 
       100 gram 1,25 
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Salades 
     per kilo € 

¨ Opa’s koude schotel, met soepvlees 9,50 
- opgemaakt 2,5 kg. op schaal (tafel klaar) 30,00 

¨ Duitse pomberg piepersalade  8,00        
¨ Italiaanse pasta salade   9,50 
¨ Scharrelei salade    9,50 
¨ Vierjaargetijde salade, met komkommer 9,50 
¨ Griekse koolsalade    9,50 
¨ Barbecue rauwkost salade   9,50 
¨ Griekse herder salade    14,50 

 
Sauzen 
          per 100 gram  € 

¨ Knoflooksaus     1,00 
¨ Wiskeysaus     1,00 
¨ Piri piri saus     1,00 
¨ Smulsaus      1,00   
¨ Zigeunersaus     1,00 
¨ Caribbean salsa saus    1,00 
¨ Kerrysaus, fijn van smaak   1,10 
¨ Caribische satésaus, nog even opwarmen 0,85  
¨ Satésaus, nog even opwarmen  0,85 

 
Diversen 

                per stuk € 
¨ Kruidenboter met verse tuinkruiden  3,00 
¨ Groot stokbrood, vers afgebakken  2,00 
¨ Rustiek stokbrood meergranen , 

vers afgebakken 2,00 
 

¨ Desserts van Ryan,  
Vraag naar het weekassortiment, 
het staat ook op de homepagina van onze site. 
vanaf €2,00 
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Heerlijke vleesschalen voor de barbecue 
Spontaan 

¨ Saté Winssense roem 
¨ Hamburger speciaal 
¨ Beierse barbecue worst 
¨ Shaslick Hawaii, met ananas 

Alles huisgemaakt, vanaf 4 personen op schaal, €6,50 per persoon 

Op z’n Zondags 
¨ Amerikaanse hamburger, puur rund 
¨ Shaslick, met paprika en ui 
¨ Kipfilet, Japans gekruid 
¨ Hamlapje uit Parijs 

Alles huisgemaakt, vanaf 4 personen op schaal, €7,50 per persoon 

 Spiesen festival 
¨ Italiaanse spies varkenshaas, met olijf, tomaat en pancetta 
¨ Runderbief spies, black pepper 
¨ Shaslick Hawaii, met verse ananas 
¨ Keuze: kipspies Argentijnse chimichurri of spies Winssense roem 

Alles huisgemaakt, vanaf 4 personen op schaal, €9,50 per persoon 

“Vet” doorregen 
¨ Speklap, gemarineerd 
¨ Hamburger speciaal 
¨ Kipdij lapje 
¨ Beierse bierworst 
¨ Karbonade pikant 

Alles huisgemaakt, vanaf 4 personen op schaal €8,- per persoon 

Buiten de grens 
¨ Argentijnse kipfilet 
¨ Colombiaanse bief steak 
¨ Keuze uit Midden oosters braadworst of Amerikaanse hamburger 

Alles huisgemaakt, vanaf 4 personen op schaal €6,50 per persoon 
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De fijnproever, 9 stukken vlees als tapas 
¨ Biefstuk van de blonde Aquitaine 
¨ Kipfilet, Japans gekruid 
¨ Hamlap uit Parijs 
¨ Speklap, gemarineerd 
¨ Saté Winssense roem 
¨ Biefspies, black pepper 
¨ Amerikaanse hamburger 
¨ Spaanse worst 
¨ Shaslick Hawaii 

Alles huisgemaakt, vanaf 4 personen op schaal, €10,00 per persoon 
 

 

Kinder barbecue festijn 
¨ ’n lekkere hamburger 
¨ Saté	stokje 
¨ Worstje op ’n stokje 
¨ Kipfilet lapje 

€4,25 

Vegetarisch voor op uw barbecue 
         € 

¨ Groente burger, huisgemaakt  1,75  
¨ Kaas-ui burger, huisgemaakt  1,75 
¨ Balletjes spies, huisgemaakt  1,75 
¨ Kebab spies, huisgemaakt  1,75   
¨ Cordon bleu schijf      1,75 
¨ Braadworst        1,75 
¨ Linzen burger    1,75 
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Dames en Heren: de barbecue! 
Speciaal groot vlees voor de barbecue helden 

 
Omdat we het vlees daarvoor anders gaan uitsnijden en verdelen, graag even 
bestellen. Andere wensen, welkom! 
         1kilo 

¨ Runder Picanha of staartstuk    18,00 
¨ Varkens picanha, met randje spek   9,50 
¨ Runder short ribs, tira de asado, met been 11,00 
¨ Runder short ribs, tapa de asado, zonder been 13,00 
¨ Brisket runder punt borst    13,00 
¨ Runder bavette      17,50 
¨ Runder rib eye, ook aan stuk    20,00 
¨ Varkens rib eye, ook aan stuk    13,00 
¨ Varkens spareribs     8,50 
¨ Varkens nek of procureur    10,75  
¨ Varkensbuik, met of zonder zwoerd   9,50 
¨ Runderlende of entrecôte    20,00 
¨ Hollandse rosbief met randje     18,00 
¨ Runder tomahawk     19,00 
¨ Runderhaas of ‘’Lomo” of tenderloin  48,00 
¨ Koeienjongen steak     19,00 
¨ Hammer        10,00 
  
 

 


