Tijdens het PhARO Kettner opentoernooi 2018
zijn wij er weer om de inwendige mens te verwennen.
Het thema is “TROPISCH” .
Van de BBQ bereiden wij deze week graag
een van onze topmenu’s voor u.
We bieden ook diverse bbq-bites vanaf de BBQ.

Het ButcherBrotherdagmenu
Maandag: Bermuda driehoek
3 met spek omwikkelde Kipfilets op stok
met cubs met frisse salade.

€ 9,=

Dinsdag: Filet Jambalaya
Met pittig gehakt gevulde haasfilet
samen met kreukelfrieten en verse salade.

€ 9,=
Woensdag: Pincho di Cuba
Diverse soorten vlees op een spies met
spicy patatoes en tomatensalade.

€ 9,=

Donderdag: Limbosteaks
2 Caraibisch gekruide kogelbiefstukken
met heerlijke skin-on patatos en gemixte
zomersalade.

€ 11,=

Vrijdag: Escalope del Carmen
Mexicaans gekruide varkensschnitzel met
dollarchips en salade.

€ 9,=

Onze specialiteit van dit toernooi is: Parella Mixta

2 mixed-grill brochettes
Geserveerd met verse salade en aardappelvariatie van de dag

€ 11,=

“The Butcherbrotherweekendbarbecue menu’s”
Gevarieerde weekendmenu’s geserveerd met aardappelfantasie,
huzarensalade, salade/rauwkost en saus naar keuze.
Hamburger menu
€ 6,50
Broodje kipfilet menu
€ 7,00
Varkenshaassaté (3 stokjes) menu
€ 8,50
Tripple B-Burger menu
€ 8,50
Reuze kipsaté menu
€ 9,50
Varkenshaas menu
€ 11,50
Kogelbiefstuk menu
€ 11,50
________________________________________________________________________________________________________

Kindermenu met verrassing
broodje hamburger of kipnuggets
of braadworst
met friet en appelmoes

€4,00
Naast de dagmenu’s bereiden wij ook graag voor u de bekende

Barbecuebytes
Broodje Braadworst met saus naar keuze
€
Broodje hamburger met verse rauwkost en saus naar keuze
€
Italiaanse bol gezond (sla, komkommer, tomaat, ham en kaas)
€
Broodje kipfilet met verse rauwkost en saus naar keuze
€
Portie saté (drie stokjes) met afgebakken stokbrood, pindasaus
€
TrippelB Italiaanse bol met Megaburger, kaas, spek verse rauwkost€
Heeft u vragen, of wensen
informeer dan gerust even bij uw koks.
Wij zijn klaar om uw maaltijd te bereiden tijdens dit
gezelligste tennistoernooi.
Eet smakelijk!!!
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KOKS Erik,Mariëlla

