ROBUUST Take out & Delivery
Voorgerechten
Brood met kruidenboter en tomatenboter

5,00

Carpaccio

11,00

Gesneden rundvlees met truffel of pesto, grana padano, rucola, zongedroogde tomaatjes en pitjes.
Botervis Carpaccio

10,00

Dun gesneden botervis met limoendressing, zoetzure komkommer, octopus kimshi en tomaatjes.
Gerookte rib-eye

10,00

Op hout gerookte ribeye met kappertjes, rucola, gepocheerd eitje en een balsamico van truffel.

Soepen
Tomatensoep

4,75

Mexicaanse tomatensoep met jalapeno pepers en maisbrood.
Mosterdsoep

4,75

Romige mosterdsoep met bosui, brie en bieslook

Poke bowl
Een kleurrijke bowl met zwarte rijst en diverse groenten. Keuze uit:
- Zalm met wasabi mayonaise

13,50

- Krokante kip met een zachte kerrie mayonaise

13,50

- Pulled paddo’s met mayonaise van gerookte knoflook

13,00

Nacho,s (zelf even warm maken in de oven)
Nacho’s met cheddar

6,90

Nacho’s met cheddar en pulled pork

9,75

Nacho’s met cheddar en pulled chicken

9,75

Nacho,s met cheddar en gekruid gehakt

9,75

Nacho’s worden geserveerd met tomatensalsa en guacamole.

Hoofdgerechten
Bacon & cheese burger

15,00

100% black Angus burger op een robuust broodje met bacon, tomaat, knapperige sla,
hamburgersaus, augurk en cheddar.
Knettergekke Robuust

15,00

100% black Angus burger op een robuust broodje met bacon, tomaat, knapperige sla,
hamburgersaus, gebakken ei, en een gefrituurde uiennest.
Vegetarisch duo

15,00

Een brioche broodje met een vegetarische kipburger en een beefburger, knapperige sla, tomaat,
augurk, mayonaise, ketchup en gebakken rode ui.
Schnitzel Robuust

17,50

Schnitzel met gebakken champignons, paprika, rode ui en spek. Gegratineerd in de oven met kaas.
Kipsaté

15,00

Saté, geserveerd met kroepoek, atjar, sajoer boontjes
Kipsalon

10,00

Friet, lekkere malse kipstukjes, rauwkost en knoflooksaus
Spare Ribs sweet

18,50

Heerlijke malse Spare Ribs, geserveerd met 3 koude sauzen.
Spare Ribs spicy

18,50

Heerlijke malse Spare Ribs, geserveerd met 3 koude sauzen.
Heekfilet

15,00

Gefrituurde krokante heekfilet geserveerd met remouladesaus.
Halve kip

15,00

Gebraden halve kip geserveerd met appelmoes.
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een frisse salade, friet en mayonaise

Kindergerechten
Kindermenu frikandel

5,00

Friet, frikandel en mayonaise
Kindermenu kroket

5,00

Friet, kroket en mayonaise
Kindermenu kipnuggets

5,00

Friet, kipnuggets en mayonaise
Kindermenu spareribs

7,50

Friet, een stukje sparerib en mayonaise
Bij het kindermenu zit een kleurplaat met kleurtjes en een verrassing

Dessert
Spekkoek

5,00

Lavacake

4,00

Brownie

5,00

Diverse heerlijkheden

8,00 p.p.

Snacks
Hotwings (6 stuks)

5,50

Chicken Chucks (10stuks)

5,50

Chicken Tenders (5 stuks)

5,50

Crispy Chicken mix (8 stuks)

5,00

Kaastengels (6 stuks)

4,50

Uienringen (8 stuk )

4,50

Mix familie plateau (20 stuks)

15,00

Borrelplank 2 a 3 personen

16,00

rauwe ham, mediterrane worst, kaas, olijven, met bijhorende dips en sauzen

