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voorgerechten smokey ribs

@basbarneveld bas Barneveld

bekijk onze streetfood kaart 
voor de voorgerechten! 

hoofdgerechten
gebakken in roomboter | gekarameliseerde uien  | 
tomaat | augurk | pulled pork | bbq saus | 20

Schnitzel van b.a.s.

ladysteak (170gr)
deze steak snijden wij van de zijlende o’sullivan | iers | 
Botermals en bomvol smaak | een goede tegenhanger 
van de tournedos | 27

bloemkoolsteak
gegrilde gemarineerde bloemkool | notencrumble | 
beurre noisette | salsa |18,5 

varkenshaas (200gr)
Filet van landvarken | gebakken champignons | 
champignon roomsaus | 21,5

ribs van landvarken | verse friet | coleslaw | 
BBQ saus | knoflooksaus

Naturel ribs | 20

naturel

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met 
verse friet, gepofte tomaat, chimichurri 

gekarameliseerde citroen en saus naar keuze:

champignonsaus | Peper jus | rode wijn jus | Beurre noisette 

GEMARINEERDE RIBS | 
AFGELAKT MET SWEET 
CHILI SAUS | 20

sweet chili

Gemarineerde ribs | 
afgelakt met BBQ saus | 20

smokey bbq

burgers
runderBurger (190 gr ) | little gem | tomaat | 
augurk | BBQ saus | verse friet | 15,5

b.a.s burger

overloaded
runderBurger (190 gr ) | little gem | 
gekaremeliseerde uien | tomaat | augurk | 
pulled pork | BBQ saus | verse friet | 18

cuba’s burger
runderBurger (190 gr ) | augurk | jalapeno | 
bbq met ron perla rumspray | 18,5

kipburger
kipBurger (190 gr ) | little gem | tomaat | 
augurk | BBQ saus | verse friet | 15,5

vega burger
beyond meat burger | tomatensalsa | tacochips | 
cheddar | chilisaus | guacamole | rode ui | 
verse friet | 18,5

* extra kaas | 2 

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

Gemarineerde ribs | 
afgelakt met SRIRACHA 
SAUS | 20

SPICY 



streetfood
@basbarneveld bas Barneveld

streetfood

5 wings | zoetzure komkommersalade | 
bbq saus | lente ui | 9,5

Gamba’s met knoflook-rode peper olie | 
peterselie | Molenaars brood | 10,5

buffalo wings

HuisGerookte Zalm 
Tartaar van gerookte zalm | avocado | crème 
fraîche | ingelegde rode ui |  groene kruiden | 12,5

gamba’s pil pil

carpaccio

buikspek

Dungesneden rundvlees | pesto-mayonaise | oude 
kaas | pijnboompitten | gedroogde tomaat | 12,5

mini ribs

nacho pulled chicken
nachochips | kaas | pulled chicken | guacamole | 
augurk | tomatensalsa | crème fraîche | 11

olie van gerookte piment | kinkelsaus | kerriesaus | 7
brood

vega streetfood

bbq biet (zoet-zuur uit Amsterdam) | bbq saus | 
zachte geitenkaas | honingsparels | gerookte 
amandelen | peterselie | 8,5 

mais rib
maiskolf | gerookte piment | bbq saus | 
krokante ui | tomatensalsa | 9

bbq biet

nachochips | kaas | guacamole | augurk | 
tomatensalsa | crème fraîche | 13

nacho guacamole

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

kleine gerechten om 
te delen of te bestellen 

als voorgerecht

Zacht gegaarde buikspek van het landvarken | 
oosterse lak | gepofte aardappel | pickles | 9,5

halve rib | bbq saus | krokante uitjes | lente ui | 
rode peper | 11,5



bavette (250 gram)
slimmentaler flank steak | 28,5

warm gerookt en gegrilde zalm | afgelakt met 
een marinade van gerookte piment | 22,5

zalmfilet (190 gram)

Bavette is een deel afkomsting uit de vlank (de liesstreek) 
van het rund. Het vlees dient haaks op de draad gesneden te 

worden voor de meest malse ervaring! 

entrecote (250 gram)
slimmentaler entrecote | kruidenboter | 27,5

Simmentaler rund komt uit Zuid-Duitsland en heeft een goede 
vetdooradering en een vrij grove draad. De dieren lopen in de 
uitlopers van de Alpen en hebben hun leven lang natuurlijke, 

plantaardige voeding gegeten.

kalfspicanha (250 gram)
Beekzicht hoeve barneveld | 24,5

Een klassieker in Brazilië, in Nederland ook wel bekend als 
staartstuk. Het vlees zit namelijk aan het verlengde van de 

platte bil, oftewel de achtervoet, net onder de staart. 
Het vlees van de Vaars wordt gekenmerkt door de 

donkerrode kleur en fijne vetmarmering.

kweekzalm met ASC keurmerk.

short rib (250 gram)
O’sullivan | iers | 27,5

De runder shortrib is een stuk rundvlees dat bestaat uit drie 
ribben met vlees van de borst. De runder shortribs staan bekend 
als de spareribs van het rund. De shortribs worden vaak low & 
slow gegaard en is daardoor geliefd onder de BBQ’ers. De Ierse 

O’Sullivan short rib heeft een sappige smaak door de natuurlijke 
omstandigheden waarin de runderen opgroeien.

vraag naar onze speciale 
Butcher b.a.s. dry aged kaart! 

waar we bijzondere rassen rijpen

van de grill 
of smoker

Onze grill gerechten worden geserveerd met 
verse friet, gepofte tomaat, chimichurri 

gekarameliseerde citroen en saus naar keuze:

champignonsaus | Peper jus | rode wijn jus | Beurre noisette 

Een bereidingswijze van het vlees 
waarbij een gedeelte van het vocht 
uit het vlees verdampt waardoor er 
een vollere smaak onstaat.

Naast de verbetering in smaak is er 
ook een verbetering in malsheid. De 
van nature in het vlees aanwezige 
enzymen breken het spierweefsel af, 
wat resulteert in ultiem mals vlees. 

kipsaté
Spies free range kipfilet | satésaus | huisgemaakte 
atjar | casave kroepoek | verse friet | 18,5 | xxl  24,5

dry aged? 



smokey b.a.s (400 gram p.p.)
BBQ chicken | buffalo wings | saucijs | smokey ribs | 
burger | pulled pork | 27,5 p.p.

MEAT b.a.s. (400-450 gram p.p.)
Voor de echte liefhebbers van een mooi stuk vlees,
4 verschillende soorten dry aged meat | entrecote | 
rib-eye | grainfed bavette | kals picanha uit 
barneveld | 38,5 p.p.cote de boeuf (1 kilo)

Het vlees van de cote de boeuf is vergelijkbaar met 
rib-eye, maar dan aan het been. Het vlees is mals en 
goed dooraderd, heeft een vetrandje en zit vol smaak, 
mede dankzij het rijpen en bereiden aan het been. 
Perfect om te delen met je tafelgenoot | 75 

Een gezellige avond vol verrassingen 
met een proeverij van b.a.s.!

avondje vol 

on the side
Truffel friet | 6,5 zoete aardappelfriet | 4 gegrilde groenten | 7 coleslaw | 3

desserts

CHOCOLADE MOUSSE| CHOCOLADE IJS | CHOCOLADE 
CRUNCH | CHOCOLADE SAUS | SLAGROOM | 10

choco overload 

VANILLE ROOMIJS | WARME CHOCOLADE SAUS | 
slagroom | 8

COUPE dame blanche

HAZELNOOT CHOCOLADE MOUSSE | SLAGROOM | 
cRUNCH VAN GOUD | 9

B.A.S. FERRERO
VANILLE ROOMIJS | slagroom | 7

COUPE VANILLE

9 gerechten | 39,5 12 gerechten| 59,5

GEMARINEERDE EN GEGRILDE ANANAS | ANANAS SORBETIJS | 
KOKOSIJS| CHOCOLADE PARELS | SLAGROOM |11

COUPE ANANAS 

IN RUM GEDRENKTE CAKE | MANGO SORBETIJS | 
SLAGROOM | 10

BABA AU RUM 

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

OM te delen 
vanaf 2 personen


