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Schnitzel Het Erfgoed € 18,50

Boerenschnitzel met spek, ui, champignons
en paprika
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STARTERS

Pannenkoek Het Erfgoed € 13,50

Spek, ui, champignons, paprika, gebakken ei

Bread and Dips € 6,50

Breekbrood met kruidenboter, pesto en aioli

Mustard Cream Soup € 4,95

Smokey BBQ-Chicken € 12,75

Tomato Cream Soup € 4,95

Southern Fried Chicken € 13,75

Romige mosterdsoep met spek en bosui

Romige tomatensoep met gegrilde kipfilet en aioli

Pulled Pork Nachos € 9,50

Nachos met pulled pork, kaas en tomatensalsa

Beef Carpaccio € 9,95

Huisgerookte carpaccio met truffelmayonaise,
oude kaas en cashewnoten

Gamba’s on fire € 9,95

Gamba’s gebakken in knoflook, limoen en rode peper

Kippenvleugels van de lava grill geserveerd met een
Sweet Chilli BBQ saus

Krokante kiphaasjes geserveerd met een Jack Daniel’s BBQ saus

Grilled Salmon € 19,95

Zalmfilet van de lava grill geserveerd met een witte-wijnsaus

Our Famous Ribs € 19,95

Spareribs langzaam gegaard op de Jim Bowie Smoker
met een Jack Daniels BBQ saus

Wings & Ribs € 22,95

Chicken wings en spareribs geserveerd met 3 koude sauzen

BBQ XXL Super Bowl € 26,95

p.p. vanaf 2 personen
Chicken wings, spareribs en krokante
kiphaasjes geserveerd met 3 koude sauzen

BBQ-Chicken burger € 13,50

Kipburger met tomaat, cheddar kaas, bacon, guacamole
en Jack Daniel’s BBQ saus
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American Classic € 14,75

STEAKS TE BESTELLEN NA 16.00 UUR

Las Vegas Burger € 14,75

Burger met gekarameliseerde ui, cheddar kaas, bacon,
American mustard en Jack Daniels BBQ saus

Avocado burger met guacamole,
rucola, nachos, tomatensalsa en
smokey hennep saus
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Double Trouble € 13,75

Loaded fries met pulled pork, pulled beef, cheddar kaas en
knoflooksaus

The Godfather € 14,75

Loaded fries met pulled chicken, pulled pork, pulled beef,
cheddar kaas, knoflooksaus en Jack Daniel’s BBQ saus

lun
k
c
ch
i
qu
Te bestellen tot 16.00 uur

Uitsmijter Het Erfgoed € 8,95

Uitsmijter spek, ham, kaas geserveerd met wit of bruin brood

Route 66 € 8,50

Twee rundvleeskroketten geserveerd met wit of bruin brood

Black Angus Steak € 19,95

200 gram
Black Angus biefstuk geserveerd met een pepersaus

Outlaw Ribeye € 23,50 250 gram

Gemarmerd rundvlees geserveerd met een truffeljus en kruidenboter

New Yorker € 23,50 250 gram

Black Angus entrecote geserveerd met een truffeljus en kruidenboter

Flat Iron Steak € 24,50 250 gram

Black Angus bavette geserveerd met een pepersaus

Tenderloin € 26,50 200 gram

Biefstuk van de ossenhaas geserveerd met een saus van tijm en
rozemarijn uit eigen tuin

Surf and Turf € 27,50

Salade met geitenkaas, gepocheerde appel,
cashewnoten en croutons

Caesar Salad € 12,50

Salade met gegrilde kip, spek, oude kaas,
cashewnoten en croutons

Salmon Salad € 12,75

Salade met gerookte zalm, groene asperges,
gegrilde tomaat en croutons

Desserts
Typical Dutch € 6,75

Prime Rib Steak XXL € 32,50

Gemarmerd rundvlees van 450 gram, geserveerd met een
pepersaus

Vanille-ijs met stroopwafel, karamelsaus en slagroom

Drunken Sailor € 6,75

Vanille-ijs met boerenjongens, advocaat en slagroom

Alle hoofdgerechten
worden geserveerd met
frites en salade

Bagel met gerookte zalm, roomkaas, rucola en tomaat

Mexican Churros € 7,75

Churros met vanille-ijs, slagroom en kaneel

Hazelnut & Caramel € 7,75

Hazelnotenijs met hazelnotenschuim, karamelsaus en
slagroom

American Brownies € 7,75

American Breakfast € 9,95

Chocolade brownies met vanille-ijs en slagroom

Bagel met scrambled egg, ham, crispy bacon en cheddar kaas

Bagel met gegrilde kip, spek, kaas en Jack Daniels BBQ saus

Salade Het Erfgoed € 12,50

Gegrilde gamba’s en biefstuk van de ossenhaas

Smoked Salmon Bagel € 9,95

BBQ-Chicken Bagel € 9,95

Naturel € 7,50
Naturel met roomboter € 8,50
Naturel met Nutella € 8,50
Appel € 8,50
Appel, kaneel € 8,75
Appel, rozijnen € 9,00
Banaan € 8,50
Banaan, boerenjongens € 9,50
Boerenjongens € 8,50
Gember € 8,50
Kaas € 8,50
Kaas, ei € 9,00
Spek € 8,50
Spek, kaas € 9,00
Spek, appel € 9,00
Spek, kaas, appel € 9,50
Spek, ui, champignons € 9,50
Spek, ham, kaas, ei € 10,50
Spek, brie, honing, rucola € 10,50
Salami € 8,50
Salami, kaas € 9,00
Ham € 8,50
Ham, kaas € 9,00
Ham, spek € 9,00

SALADS

Burger met cheddar kaas, tomaat, augurk,
American mustard, ketchup en crispy onion rings

Vegan Burger € 13,75

PANCAKES

kidsmenu

€ 8,95

Stel jouw eigen Classic Car samen!
Keuze uit friet met een frikandel, kroket of kipnuggets
en een bekertje Coca Cola Frozen of Fanta Frozen.

New York Cheesecake € 7,75

Cheesecake met bosvruchten-yoghurtijs en slagroom

HEEFT U EEN ALLERGIE?
MELD HET ONS!

