uit de frituur

Streetfood

tot 0.00 uur

tot 22.00 uur

BAS Burger
200 gram burger, little gem,
tomaat, augurk en verse friet
Extra cheddar kaas + 1,50

BAS overloaded

200 gram burger, little gem,
gekarameliseerde uien, tomaat,
augurk, pulled pork, BBQ saus en
verse friet

Truffel BAS
200 gram burger, little gem,
gekarameliseerde uien,
buffelmozzarella, truffelmayonaise
en verse friet

13,50

16,50

17,50

Pulled pork

12,50

BAS vlees plankje

12,50

Pulled pork, brioche bun, coleslaw,
BBQ saus en verse friet

Brood met kruidenboter
en tapenade

BAS BORREL BROOD

5,50

12,50

Stokbrood met BBQ chicken of
pulled pork

Bitterballen, draadjesvlees,
7 stuks

6,50

Vlammetjes, loempiaatjes
met pikante vulling, 7 stuks
Kaassoufflé, mini, 7 stuks

6,50

Kipfingers met chili
mangosaus, 7 stuks

6,60

Mini frikandellen, 8 stuks
Verse Biologische friet
met mayonaise

5,00
3,50

BAS mix
Deze mix bestaat uit de volgende
frituurhapjes:
bitterballen, kipfingers, vlammetjes,
mini kaassoufflés en mini frikandellen.
Deze hapjes worden geserveerd met
verschillende sauzen.
BAS mix, 12 stuks
BAS mix, 24 stuks

8,50
16,50

nacho’s
Plain nacho’s

6,00

BAS nacho’s

8,50

Met cheddar en sweet chili saus

Met sweet chili saus, cheddar,
tomatensalsa, guacamole en crème fraîche

van de smoker
of grill
Chickenwings met mango
BBQ lak, 6 stuks

6,50

Pulled pork nacho’s

Met pulled pork, augurk, cheddar
en guacamole

7,50

9,50

Welkom

koffie
Alberto’s Italian Roast is het meesterwerk
van ons broertje. Alberto’s Italian, vol van
smaak en een onvergetelijke afdronk. Deze
melange is zorgvuldig samengesteld door de
beste koffies van Zuid-Midden Amerika en
Afrika bij elkaar te voegen. Brazilië,
Colombia, Honduras, Togo en Congo. Deze
veelzijdige melange dient uitstekend voor
zowel een espresso als een latté macchiato.
Het bestaat uit 90% Arabica bonen en 10%
Robusta bonen. Door de Robusta koffiebonen
krijgt de koffie een krachtige smaak met een
pittig randje.
Koffie

2,30

Speciale koffie vanaf

2,70

Classic

3,75

Karamel

4,00

Chocolade

4,00

thee
Losse thee

koude dranken

Proeverij van de tap 15 cl, 4 mini biertjes

Frisdranken vanaf

2,50

Zuivel:
Zuivel glas vanaf

2,50

Vruchtensappen:
Vruchtensappen glas vanaf

3,00

2,95

Bubbels:

Glas

Fles

Wissel taps ‘6 stuks met
diverse soorten bier’ vanaf

4,50

Castelli di Severino Frizzante

5,00

24,50

Palau Cava, Brut

6,00

27,50

Monmarthe, Champagne

Op fles:

9,50 per
kilo

Je eigen taptafel met je eigen tapkraan. Geniet met
vrienden, collega’s of familie van een heerlijk zelf getapt
biertje. Bij ons wordt je fust gewogen en je kunt op het
digitaal weegsysteem aflezen hoeveel kilo je
geconsumeerd hebt. Je rekent het genuttigde bier per
kilo af.
Uitermate geschikt voor een verjaardag, feesten,
personeelsuitje, teamuitje of gewoon een gezellige avond
met vrienden. De taptafels zijn geschikt vanaf 6 tot 75
personen,
Heineken per kilo 9,50

Verse munt

3,00

Verse munt - gember

3,50

Verse gember

3,50

29,50 p.p.

Cocktails
Bekijk onze cocktailkaart!

Gin tonics
9,50

de gastheer/gastvrouw de whiskykeuze, waarnaar de keuken

Hendricks met komkommer

9,50

een selectie hapjes maakt.

Tok Gin sinaasappel en munt

9,50

Saucijzenbroodje

3,50

Van 12.00 uur tot 22.00 uur

Roomboter appelgebak

3,00

Plak roombotercake

1,50

Seizoensgebak

4,00

Portie slagroom

0,80

3 soorten speciaalbier met bijpassende hapjes. U bepaalt
samen met de gastheer/gastvrouw de bierkeuze waarnaar
de keuken een selectie hapjes maakt.

Likeuren
Likeuren vanaf

Kris, Pinot Grigio

5,50

27,50

Robert Vic, Chardonnay

4,50

22,50

Le hout païs,
Sauvignon blanc

5,00

26,50

Severino Rosato,
Negroamaro

3,95

21,50

Robert Vic ‘Delicate Rose’,
Grenache

5,90

29,50

Severino Rosso, Cabernet,
Sangiovese

3,95

21,50

Robert Vic, Merlot

4,50

22,50

Kris, Pinot Noir

5,50

27,50

Jenevers:

Bobby’s met sinaasappel en kruidnagel

19,50 p.p.

21,50

sterke dranken

3 glazen whisky met bijpassende hapjes. U bepaalt samen met

High beer (min 2 personen)

3,95

Rode wijnen:

9,50

Lekkernijen voor bij de koffie / thee

Severino Bianco,
Trebbiano/Falanghina

Rose wijnen:

Copperhead met kruiden

van 12.00 tot 22.00

65,00

Witte wijnen:

Vraag naar de speciale bierkaart.
Wij serveren bieren van lokale
brouwers. Tevens brouwen wij
ook onze eigen bier. Deze kaart
wisselt voortdurend, gemiddeld
hebben wij er zo’n 50 soorten op
voorraad. De voorraad per soort
is beperkt, op is dan ook echt op.
Hiervoor alvast ons excuus.

Arrangementen

Whisky proeverij

Naast de huiswijnen beschikken we ook over
een wijnkaart, laat u informeren over de keuzes.
Uw gastheer / -vrouw adviseert u graag.

Heineken/Brand vanaf

2,30

Infused tea

7,50

Van de tap:

Fris:

Taptafel – Best friends
(minimaal 6 personen)

ijskoffie

bieren

wijnen

Jenevers vanaf

3,00

Vodka:
Vodka vanaf

3,50

Rum:
Rum vanaf

4,00

Cognac:
Cognac vanaf
4,00

4,00

Whisky:
Jameson

4,50

o.a.

J.W. Red Label

4,50

Amaretto

Old Pulterne

5,75

Limoncello
Tia Maria

Vraag naar onze speciale whisky kaart!

