Menukaart van Steakhouse Meat & Eat
Voorgerechten
Warme voorgerechten:
Chicken Wings
(3 gemarineerde kippenvleugels van de grill,
keuze uit sweet of hot)

€ 6,00

Chorizo Sausage
(Pikante worstjes van de grill geserveerd met huisgemaakte knoflook
saus)

€ 6,00

Kip Milanese
(Gefrituurde kipstukjes gepaneerd met zoete chilisaus)

€ 6,00

Spinazie Patties
(Gefrituurde pasteitjes met spinazie/mozzarella of met gehakt)

€ 5,75

Minced Beef Patties
(Gefrituurde pasteitjes met rundergehakt)

€ 6,00

Corncob
(Gegrilde maïskolf met roomboter)

€ 2,75

Koude voorgerechten:
Serranoham met Meloen

€ 7,50

Carpaccio
(Dun gesneden ossenhaas op een bedje sla met fijn gesneden kaas)

€ 9,00

Gerookte Zalm
(Geserveerd op een geroosterd brood met zure room)

€ 7,50

Bruschetta met Tomatensalsa

€ 7,50

Hoofdgerechten
Ribs van het huis:
Spareribs Sweet
(Onze beroemde zoete spareribs van de grill)

€ 17,50

Spareribes Hot
(Onze beroemde pikante spareribs van de grill)

€ 17,50

Spareribs Garlic
(Onze Beroemde knoflook spareribs van de grill)

€ 17,50

Lamskoteletten
(Gegrilde lamskoteletten van de grill met verse knoflook 400 gr.)

€ 16,95

Kipgerechten van de grill:
Kipfilet

€ 14,50

Kipspareribs
(Gegrilde kipdijen met ketjap-honingsaus)

€ 14,50

Kip Sate
(Gegrilde Kipfilet met huisgemaakte satesaus)

€ 14,50

Chicken Tropical

€ 14,50

Visgerechten:

Zalm
(Gegrilde Zalmfilet met gebakken wokgroente en gepofte aardappel)

€ 16,50

Tonijnsteak
(Gegrilde tonijnsteak met gebakken wokgroente en gepofte
aardappel)

€ 16,50

Vleesgerechten van de Grill:
Argentijnse Tournedos
(Ossenhaas van de grill)

€ 19,50

Argentijnse Antrecote
(Steak met vetrandje van de grill 250gr.)

€ 17,00

Argentijnse Rib-Eye
(Steak met doorregen vetrandje)

€ 16,50

T-Bone steak 500 gr.
(Grote steak Bestaande uit entrecote en ossenhaas)

€ 21,50

Three best steaks
(Bestaat uit ossenhaas, entrecote en rib-eye 300gr.)

€ 18,50

Mixed Grill Meat & Eat
(Onze beroemde pikante spareribs van de grill)

€ 21,50

Specialiteiten van het Huis:

Plate Estafado Gypsy
(Gebakken ossenhaas en kipfilet met champignons paprika en uien in
zigeunerroomsaus)

€ 19,50

Plate Meat & Eat
(Ossenhaas reepjes gebakken met champignons, paprika en uien in
een romige knoflooksaus)

€ 21,50

Bijgerechten:

Brood met kruidenboter

€ 3,00

Gepofte aardappelen met zure room

€ 2,50

Gebakken champignons in knoflookboter

€ 3,50

Koude Knoflooksaus

€ 1,50

Frietsaus

€ 1,50

Warme Sauzen:

Pepersaus / Champignonsaus / Knoflooksaus

€ 2,00

Kindermenu:
Kipfilet
(Kipfilet van de grill met steakfrites, mayonaise en appelmoes)

€9,95

Hamburger
(Hamburger van de grill met frites, mayonaise, appelmoes)

€ 9,95

Chorizo
(Worstjes van grill met frites, mayonaise, appelmoes)

€ 9,95

Spareribs
(Zoete spareribs van de grill met frites, mayonaise en appelmoes)

€ 9,95

Nagerechten
Desserts:
Dame Blanche
(Vanille roomijs met chocoladesaus en slagroom)

€ 4,95

Banana Royaal
(Vanille roomijs met stukjes banaan, chocoladesaus, en slagroom)

€ 4,95

Summer Sorbet
(Vers fruit met cassis, vanille ijs, aarbei ijs en slagroom)

€ 5,95

Fruit Salad
(vers fruit met slagroom)

€ 4,95

Cheesecake met Frambozensaus

€ 4,50

Grand Dessert - 4 Dessert

€ 6,50

Cream of Children
(Vanille ijs met slagroom en een verassing)

€ 3,95

Koffie Specials:
Café Italiano
(Koffie met amaretto en slagroom)

€ 5,75

Spanish Café
(Koffie met Tia Maria en slagroom)

€ 5,75

Irish Café
(Koffie met whiskey en slagroom)

€ 5,75

Café 43
(Koffie met likeur 43 en slagroom)

€ 5,75

Baileys Café
(Koffie met Baileys en slagroom)

€ 5,75

Afhaal:
Spareribs Sweet / Hot / Garlic
(Incl. friet, salade en knoflooksaus)
Andere gerechten zijn dezelfde prijs als op de menukaart.

€ 14,50

