
Tosti

Met koud gerookte zalm en 
kruidencrème 

3,25

Carpaccio met pesto en 
Parmezaanse kaas 

3,25

De mini’s van B.A.S.

Lunchkaart
Lunch tot 16.00 uur

Selectie mini broodjes ( stokbrood ) 
3 tot 4 mini broodjes volstaan als lunch.

Zachte geitenkaas, honing, rucola 
en pecannoten 

3,25

Pulled pork 9,50
Pulled pork, brioche bun, coleslaw, BBQ 
saus. (extra friet + 1,50) 

ijsberg, rucola, mesclun en zongedroogde 

tomaat. Apart geserveerd: nacho chips 

met avocadodip. 

Extra friet + 2,00

Gerookte zalm
Koud gerookt met kruidendressing

14,50

14,50

salades
Zachte geitenkaas
Warme geitenkaas, honing, pecannoten 
met kruidendressing
Extra gebakken Zeeuws spek + 2,50

Carpaccio 14,50

Nacho tosti 6,00
Wit brood, nacho chips, cheddar, 
guacamole, kruidencrème en bacon

Kaas 4,00
Wit brood met gesmolten kaas

Ham – kaas 4,95
Wit brood met gesmolten kaas en ham 

brood
Ambachtelijk biologisch brood (wit of bruin) 
belegd met:

Koud gerookte zalm 
Met kruidenkaas en rucola 

9,00

Alberto 
Zachte geitenkaas, rucola, pecannoten, 
honing en gefrituurde rozemarijn
Extra gebakken Zeeuws spek + 2,50

8,00

BBQ chicken 
Gegrilde en gemarineerde kip, 
geserveerd op een broodje met 
augurk en mango-chili saus

8,50

Carpaccio
Dungesneden rundvlees van Dubbeldoelkoe, 
pesto, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en 
zongedroogde tomaat

8,75

Eieren
Zeeuws spek (huisgemaakt) 8,75
3 spiegeleieren met wit of bruin brood, 
meegebakken spek en champignons

Boerenomelet 9,00
Eieren, room, smoked bacon, aardappel, 
paprika, knoflook, champignon, wit of 
bruin brood en rauwkostsalade

Uitsmijter ham - kaas 8,00
3 spiegeleieren, ham en meegebakken 
kaas, wit of bruin brood, roomboter en 
rauwkostsalade

Parmaham met truffelmayonaise 3,25

Heeft u speciale (dieet) wensen of allergieën? Geef het door aan een van onze medewerkers dan houden wij daar graag rekening mee.

SOEP
6,50Soep van de dag

Extra friet + 2,00

Spicey BAS 6,50

Wit brood, ham, kaas, roomkaas en hot spices

Lunch special 7,50

Vraag het onze medewerkers!

Dungesneden rundvlees van Dubbeldoelkoe 
met pijnboompitten





SPECIALS
2 kroketten van Oma Bobs
Met brood, salade, roomboter en  
mosterd

2 ambachtelijke kaaskroketten
Met brood, salade, roomboter en mosterd

8,50

www.beersandsteaks.nl

BAS burger
13,50

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

BAS overloaded 16,50
200 gram burger, little gem, 
gekarameliseerde uien, tomaat, augurk, 
pulled pork, BBQ saus en verse friet

Kipsaté 16,50
Spies van 180 gram free range kipfilet 
met satesaus 

Vega burger 15,50
180 gram burger van bonen, tomatensalsa, 
taco chips, cheddar, chilisaus, guacamole, 
creme fraiche, rode ui, verse friet en coleslaw

Onze hamburgers worden standaard medium 

gebakken. 

Wil je de burger liever “Well done”? 

Dat kan natuurlijk ook. Laat het ons even weten.

BAS Otterlo

Kansas at night fries 13,50

Verse friet, pulled pork, BBQ saus, 
coleslaw,  rode uien ringen, 
peterselie en cherrie tomaten

Mexican Cancun Fries
Verse friet, tomatensalsa, cheddar, 
mais, taco cips, chili saus, guacamole 
en zure room

crazy lunch fries 

hamburgers

saté lunch

Truffel BAS  17,50

Mexican burger 16,50
Runderburger 200 gram, tomatensalsa, mais, rode 
ui, guacamole, taco chips, creme fraiche, 
gefrituurde uienringen, verse friet en coleslaw. 

Jack Daniels burger 16,50 

Runderburger 200 gram, zeeuwsspek, gebakken 
uien, Jack Danielssaus en spray, augurk, cheddar, 
jalapeno, verse friet en coleslaw 

Ossenhaas saté 18,50
Spies van 180 gram tournedospuntjes (van
dubbeldoel koeien) met pittige knoflooksaus 

200gr burger, little gem, gekarameliseerde uien,
buffelmozzarella, truffelmayonaise en verse friet 

Voor onze saté’s gebruiken wij het beste BIOLOGISCHE vlees wat we kunnen vinden. 
Wij serveren onze saté’s met huisgemaakte atjar, casave kroepoek en verse friet.

8,50

13,50 Bali Fries 13,50

Verse friet, gegrilde kippendijen, 
satésaus, mayonaise, casave kroepoek, 
lente ui, rode peper en seroendeng 
(pinda met kokos)


