Hotdogs
Onze worsten worden gemaakt door eenp slagerij uit Wijhe. Natuurlijk is het eerlijk
vlees en maken ze deze worsten volgens speciaal recept. Wij grillen deze worsten
nog even op de plaat voor een extra lekkere smaak. Je hebt de keuze uit:
Half om

Rund

XXL Hotdog
+/- 150 gram

1, 75

Kip

Vega

Double Trouble

Toppings
Dogs Tail 8

Veel gebakken spek, gefrituurde uienringen en
onze huisgemaakte Jack Daniel’s saus
+ Cheddar
+ 1,-

Plane Jane

7

Een fancy hotdog zonder fancy Shit.
Beleg hem met je favoriete sauzen
+ Stel hem verder samen met onze toppings

Loco Mexican

8

Guacamole, Cheddar, Crème fraîche, Nacho’s,
tomaat, Knoflooksaus en sriracha saus
+ crumbled bacon
+ 1,-

Coney Island 8, 5

Warme gehaktsaus, Witte uitjes, Cheddar, Smokey
cocktailsaus, afgemaakt met peterselie
+ crumbled bacon
+ 1,-

Dirty Harry

3

+/- 200 gram vlees op je broodje

1, -

Bacon strips
Crumbled bacon
Cheddar Cheese
Cheddar sauce
Tomaat
Bosuitjes
Witte uitjes / rode uitjes
Gebakken uitjes
Coney Island gehaktsaus
American Coleslaw
Gefrituurde uienringen (3st)
Chips
Truffelmayo
Mosterd-dragon mayo
Knoflooksaus
Smokey cocktailsaus
Dogtails Jack Daniel’s saus

8

Huisgemaakte American Coleslaw, Truffelmayo,
naturel chips, afgemaakt met bosuitjes
+ crumbled bacon
+ 1,-

Barbershop

8,5

Mesclun, Bacon, Rode ui, wafelfriet en
heerlijke cheddarsaus			

Hotdog van de Maand 8,

+ 1,-

5

Iedere maand serveren we weer een nieuwe hotdog.
Vraag ernaar bij ons personeel of laat je verrassen
Vegetarisch

Hotdog van de maand
&
bijpassende cocktail
15

Funky Salads
Chickpea Salad 8,5

Een smakelijke combinatie van kikkererwten, komkommer,
tomaatjes, avocado, rode ui en peterselie

Spinach and Blueberry salad 8,5

Deze moet je proberen! Babyspinazie, broccoli, avocado, feta,
blauwe bessen en gedroogde cranberries

Hawaiian Pokebowl 6

Deze kleurrijke salade mag bij ons natuurlijk niet ontbreken
Mesclun, tomaat, rode ui, bacon en onze huisgemaakte American Coleslaw
Worst naar keuze + 3,-

BMT salad small 4

Simpel en goed. Bacon, mesclun, tomaat en een heerlijke dressing

Coleslaw small 4

Onze huisgemaakte American Coleslaw is een echte aanrader.
Dungesneden witte kool en wortel met een smakelijke dressing

Sides
Wafelfriet 4

Met huisgemaakte baconmayonaise

Wafelfriet Deluxe 5

Met crème fraîche, bacon en bosuitjes

Wafelfriet Coney Island 6

Met Coney Island gehaktsaus, cheddar, bosuitjes

Uienringen 4, 5 / 8, 5

6 of 12 stuks met Jack Daniel’s saus

Kaasloempiaatjes 5 / 9, 5

6 of 12 stuks met huisgemaakte Jack Daniel`s saus

Lord of the (onion) Rings 7

6 XXL uienringen met knoflooksaus bacon & bosui of
avocado en crème fraîche
Ons brood komt van bakkerij Elderkamp uit Zwolle en wordt speciaal voor ons
gebakken. Standaard serveren we onze hotdogs op een wit puntje met sesam.
Natuurlijk is zonder sesam en bruin puntje ook mogelijk. Heeft u een gluten allergie?
Geef het aan en we zorgen voor glutenvrij brood!

