BITES &
STARTERS
ROADKILL NACHOS (for two) | 16,50
overloaded nachos | BBQ beef & pork
| baked beans | cheddar | avocado

PASTRAMI ZALM | 11
mosterd pickle | radijs |
mierikswortel creamcheese

RUNDERWANG | 9
krokant gebakken | anjovis mayo

CORN RIBS | 9
“Spareribs” van mais | Pecorino |
luchtige cajunboter

BIERBROOD & BABA GANOUSH | 6
homemade desem met bierbostel | dip
van geroosterde aubergine en yoghurt

BEENMERG | 13,75
geroosterd | low’slow shortrib |
chimmichuri | ingelegde rode ui |
tostada

ARGENTIJNSE GAMBA | 12,50
uit de MiBrasa | huisgemaakte
djeroek-lardo | houtskool mayo

BBQ PLATTER | 19.50
brisket | baby back ribs | krokante
runderwang | chickenwings | cornribs |
green slaw

SMOKED CHICKENWINGS | 7
gochujang | pickled chili

Meat
market
Kies je favoriete cut, de chef
vlamt deze met alleen peper en
zout in de MiBrasa houtskool
oven. Je hoeft alleen nog maar je
saus en sides te kiezen.

BAVETTE
Dikke gedeelte van de vang van
het rund.
(de lovehandles van de koe)
200gr | 20 | 300gr | 29

KIES JE SAUS
béarnaise | chimichurri |
gerookte knoflookboter

XO RIBS
Dik bevleesde spareribs van het
biologische Duroc varken. Met
XO umami BBQ sauce.

DOUBLE DUTCH RIBEYE

ca. 300gr | 13 | ca. 600gr | 24

Gerijpte Ribeye van Hollands
dubbeldoel rund. Runderen die
eerst gemelkt hebben en
vervolgens zijn gemest voor
de vleesproductie.

ONZE TROTS:

200gr | 24 | 300gr | 32

De perfecte combinatie van
grill en houtskool oven. Het
gecontroleerd smeulen van

SHORTRIB

houtskool voorkomt

Acht uur lang low ‘n slow

uitslaande vlammen, waardoor

gegaard in onze eigen smoker.

het eten niet aanbrandt, en

Geserveerd aan het bot.

samen met de hoogstaande

ca. 325gr | 20 | ca. 650gr | 38

isolatie techniek kunnen onze
chefs zo perfect sappige
gerechten bereiden met een
uniek bbq aroma.

MAINS

sides

CATCH OF THE DAY | dag prijs

AARDAPPEL MOUSSELINE | 5

dagverse seizoensafhankelijke vis

beenmerg crumble | pecorino

PORTOBELLINGTON | 14.50

SPINAZIE | 4

als steak gebakken | korstdeeg |

limoen | chili | knoflook | sjalot

geitenkaas | wilde spinazie | tomaat

HUISGEMAAKTE FRITES | 4.5
DRY-HAYGED POUSSIN | 14

Vlaamse mayonaise

biologische kip | langzaamgegaard |
gerijpt op hooi

LITTLE GEM | 4
cantaloupe vinaigrette | togarashi

BRISKET BURGER | 19
150gr beefburger | smoked brisket |

GREEN SLAW | 3.5

brioche | apple ketchup | provolone

spitskool | appel | jalepeno |
groene kruiden

KIDS BURGER | 10
cheeseburger voor de kleintjes

bier
specials

sweets

Naast ons vaste assortiment

BACON-BROWNIE | 7

bieren hebben we links van de

koffie brownie | miso caramel |

bar een koeling staan helemaal

baconcrumble | peper&zout roomijs

gevuld met wisselende specials.
Neem gerust een kijkje of er wat

CITROENMERINGUE | 7

lekkers tussen staat.

lemoncurd | crumble | gebrande

Keuzestress? Wij geven graag

meringue

passend advies!

