M E N UKA A RT S L O PPY JO E
menukaart 16:00 uur t/m 22:00

VOORAF

SALADES

iets kleins vooraf

ONZE SALADES HEBBEN EEN HOMEMADE DRESSING

BREEKBROOD 3 DIPS

€ 5,00

Aioli & muhammarra & pesto

SOEP VAN DE DAG

€ 6,00

vraag aan de bediening wat de soep vd dag is

KAASSTENGELS 8 STUKS

€ 7,50

oude kaas met chilisaus

CHICKEN IN A BASKET

€ 7,50

6 pikante-zoete kipkluifjes

BITTERBALLEN 8 STUKS

€ 7,50

bourgondier bitterballen (draadjesvlees) met
mosterd

BITTERBALLEN (VEGA) 8 STUKS

€ 7,50

oma Bob's vega bitterballen met mosterd

uienring met kno ooksaus ( 10stuks )

VEGETARISCHE LOEMPIA'S

€ 7,00

8 stuks met chilisaus

BITTERGARNITUUR 8STUKS

€ 7,50

mix van alles wat

BITTERGARNITUUR 16
STUKS

€ 14,00
€ 7,50

nacho's uit de oven met cheddar cheese , salsa,
guacamole, zure room & jalapeño’s, (met
SloppyJoe gehakt saus 2,50 extra )

Gluten
Pinda

Vegetarisch

dressing

BEEF SALADE

€ 14,75

beef, gemengde salade, rode ui, limoen, rode
peper, sugarsnaps, tomaat en komkommer &
dressing

€ 12,25

CAPRESE SALADE
Mozzarella, sherry tomaat, rode uien,
komkommer, croutons & dressing

SLOPPYJOE SPECIALS
€ 14,75

KIPSATÉ (3STOKJES )
kipsaté van kippendijenvlees met cassave,
satésaus, atjar & gebakken uitjes

SPARERIBS VAN VIPS (650
GRAM)

€ 14,75

homemade ribs (pork) met bbq-saus &
kno ooksaus

RIB-EYE (250GRAM)

€ 23,00

gegrild in de kopa-oven met kruidenboter

mix van alles wat

MACHO NACHO

Gegrilde garnalen, babymais ,avocado, tomaat,
komkommer, rode ui, limoen en honing

U DIENT APART een bijgerecht BIJ TE BESTELLEN

€ 6,00

ONIONRINGS

€ 14,75

GAMBA SALADE

MIX-GRIL

€ 21,50

4 verschillende soorten vlees bereid in de kopa
oven
U dient apart een bijgerecht bij te bestellen

Mosterd

Vegan

Vis

Schaaldier…

M E N UKA A RT S L O PPY JO E
We bereiden ons eten in een Kopa-oven

BURGERS

KINDERMENU

Onze burgers zijn 200 gram en worden bereid in de Kopa
houtskool oven. Gras gevoerd vlees 100% biologisch.

voor de allerkleinste

HAMBURGER SPECIAAL

€ 11,75

Burger mayonaise & ketchup met

€ 11,75

Gehakte burger met paprika, ui, ketchup,
Worcestershire saus, bruine suiker, mosterd,

€ 12,75

Kipburger in een krokant jasje met zoetzure
komkommer met chili mayonaise, tomaat & sla

DIRTY HARRY

€ 12,75

€ 4,50

ouderwets lekkere huisgemaakte friet met
mayonaise

€ 5,00

zoete aardappelfriet met truffelmayonaise

€ 13,75

MAÏS-KOLF MET BOTER

€ 5,00

Maiskolf van de grill

€ 12,75

GEGRILDE GROENTE

€ 4,50

dag verse groente (vraag aan de bediening)

Visburger van witvis in een krokant jasje met
zuur , wasabi-mayonaise, tomaat & sla

VEGGIE BURGER

lekker voor erbij

SWEET POTATOES

Burger, bacon, gebakken ei, kaas,
gekarameliseerde uien, bbq-saus ,tomaat & sla

CRISPY VISBURGER

de friet

VERSE FRIET

Burger, jalapeño's, gekarameliseerde uien, kaas,
bbq-saus, tomaat & sla

FAT BASTARD

€ 9,50

burger 100 gram met kaas, tomaat, augurk,
ketchup en mosterdmayonaise & mayonaise bij

BIJ GERECHTEN

kno ook, jalapeño’s, tomaat & sla ( ook vega
mogelijk)

CHICKEN BURGER (H)

€ 7,00

kipnuggets (6st) met appelmoes & mayonaise

BILLY THE KID MET FRIET

gekarameliseerde uien ,augurk, tomaat & sla

SLOPPY JOE (H)

KIPNUGGETS MET FRIET

KOOLSALADE

€ 5,00

€ 12,25

Falafelburger , tzatziki, rode ui ,tomaat & sla

DESSERT

U dient apart een bijgerecht bij te bestellen

LAVACAKE

HOTDOGS

chocolade lavacake

ONZE HOTDOGS ZIJN VAN KIPPENVLEES (h)

CLASSIC HOTDOG

AFAGATTO

€ 9,50

Hotdog (kippenvlees) met bacon, bbq-saus, kaas
en gekarameliseerde uien
U dient apart een bijgerecht bij te bestellen

€ 6,50

Ko elikeur met espresso en vanille ijs

IRISH COFFEE

Hotdog (kippenvlees) met zuurkool, kaas, bacon,
augurk, mosterd en gekarameliseerde uien

FAT DOG

€ 6,00

€ 7,50

Irish whiskey met ko e & slagroom

€ 9,50

SPANISH COFFEE
Tia Maria met ko e & slagroom

€ 7,50

