VOORGERECHTEN
Broodmandje .................................................................

COMBICOMBI-DEAL
-DEAL

SPIES
SPIES

7

door bakkerij Verhoeven gebakken brood met drie
heerlijke smeersels.

Tomatensoep .................................................................

6

verse tomatensoep met room en balletjes.

Champignon soep ..........................................................

6

romige huisgemaakte champignon-crème soep

rundercarpaccio ..........................................................

11

dun gesneden heerlijkheid met frisse rucola en
pijnboompitten afgemaakt met een balsamico
dressing, gebakken spek en oude kaas.

GAMBA's ..........................................................................

8

gepelde gamba's geserveerd in een licht pikant
huisgemaakt tomatensausje met knoflook en rucola.

Duo spies ............................................................. 16

TIPs UIT DE

BurgerZ

KEUKEN

Pilz & grillz burger ................................................... 15

mix grillz ........................................................................ 23
combinatie van onze 3 vleesspiezen in het klein,
de malse ossenhaas en een stuk sparerib. Voor
de fijnproevers!

spareribs original ..................................................... 20

Beef enzo
ossenhaas zuid-amerika

........ 21 - 27 - 34

150gr, 200gr, 300gr

geweldig malse ossenhaas, speciaal voor u
ingevlogen uit Zuid-Amerika. Een sausje is
lekker, maar eigenlijk overbodig.

Ossenhaaspuntjes spies (180gr) ............................... 19
een spies van de beste biefstukpuntjes licht
afgelakt met een heerlijke knoflook-kruidenolie.

RIBEYE O'Sullivan 230gr .............................................. 24
het iets zachtere gemarmerde broertje van de
biefstuk, voor de vleeseter die eens iets anders wil.

de grote vriend van iedereen. Wij serveren onze
spareribs in een speciaal laagje van zoetigheid
en kruiden. Om je vingers bij af te likken!
Check onze RIB-Deal voor de beste deal!

spicy spareribs ............................................................ 20
het broertje van onze originele spareribs, maar
nu met een licht pikante bbq-smaak.

spareribs 50/50 ........................................................... 20
combinatie van beide varianten als één portie.

RIB-DEAL: elke woensdag
onbeperkt spareribs: €22
spareribs XL ................................................................. 24
voor de flinke eters die niet genoeg hebben aan
één portie.

alle gerechten worden geserveerd
met friet en een saus naar keuze

Steak onder water .......................................... +6

Kwartet spies ................................................... 22
combineer twee, drie of vier van
onderstaande spiezen!

Italiaanse bol met 2 beefburgers, cheddarkaas,
tomaat, rode ui, augurk, bacon en onze eigen
saus. Voor de stevige trek!

MAAK JE KEUZE UIT:

Angus Burger ................................................................ 15

Een spies van gemarineerde varkenshaas.

lekkere dikke black angus burger met gele
paprika, gefrituurde uitjes, bacon, cheddarkaas
op een sesambroodje geserveerd met onze
heerlijke, huisgemaakte bbq-saus.

KIPSATÉ (spies 120gr)

xxl Burger ..................................................................... 20
voor de durfal die denkt dat ie deze helemaal
op kan.

VARKENSSATÉ (spies 120gr)

Een spies van gemarineerde kipfilet.

PINCHO (spies 120gr)
Een spies van gemarineerde kipfilet
omwikkeld met spek.

vegetarische Burger ................................................... 15
net als onze Pilz & Grillz Burger maar dan met
vegetarische hamburger en zonder bacon.
Op een sesambroodje geserveerd.

Vis

gegrilde zalm ............................................................... 17
zalmmoot op zijn huid gegrild. Lekker met
een witte wijnsaus.

tonijnsteak .................................................................. 17
in Japanse soysaus gemarineerd en licht
dichtgeschroeid op de grill.

Kies je gerecht met onze gepelde gamba's
erbij voor een meerprijs van €6.

SAUZEN
BEST MEAT in town!

trio spies ........................................................... 19

Milde satésaus - Pittige satésaus - Aîoli - Witte wijnsaus - Champignonsaus
Pepersaus - Cocktailsaus - BBQ-saus
onze sauzen serveren we altijd apart, wel zo lekker!

pilzandgrillz.nl

BIJGERECHTEN
MaïsKolf ........................................................................

4

heerlijk uit de oven met gesmolten kruidenboter.

salade ............................................................................

4

gemengde salade van tomaten, komkommer,
rode ui en mosterddilledressing.

Gebakken champignons ..............................................

4

in knoflook-kruidenolie gebakken champignons.

extra friet ...................................................................

2

een extra portie van onze lekkere krokant
gebakken farm frieten.

extra sausje ................................................................

je kunt al onze
gerechten ook afhalen!

2

