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DELI & STARTERS SNACKS & BITES

Flammkuchen      5.5
Een huisgemaakte dunne mini-pizza van brooddeeg 
met creme fraiche, spekjes en ui

Soep van de dag     5
Huisgemaakt met verse ingredienten

Gamba’s      8.25
Black Tiger Gamba’s met grapefruit en 
limoen-mayonaise

Carpaccio van Rund               10.75
Dun gesneden rundvlees met pesto-dressing, 
pijnboompitten, Parmezaanse kaas en rucola

Vitello Tonato                                                          10.75
Dun gesneden kalfsmuis met tonijnmayo, kappertjes, 
rucola en rode ui

Visplankje      9.75
Zalm-carpaccio, makreelmousse en 
huisgemaakte inktvisringen 

Pesto-focaccia     4.75
Warm broodje uit de oven, met knoflookdip 

Bapas       7.25
Gefrituurde uien en champignons in bierbeslag, 
met knoflookdip 

Kompaan platter (vanaf 2 personen)      prijs p.p.  10.75
Plank met diverse hapjes en gerechten in 
klein formaat 

FOOD

Uienringen       3.5
8 st. met knoflookdip

Verse huisgemaakte chips     3.5
Met knoflookdip

Butterfly garnalen      5.75
6 st. met chilisaus

BBQ Chicken wings     5.25
6 st. met barbecuesaus

Bierbitterballen van La Trappe Quadrupel 5.75
6 st. met mosterd

Old Amsterdam kaasbitterbal                                5
6 st. met chilisaus

Vlammetjes                 5.75
6 st. met chilisaus

Chorizokroketjes     5.75
6 st. met portmayo

Kompaan bittergarnituur    9.75
12 st. gemende warme hapjes 

Huisgedroogde worst    4.5
met mosterd

Charcuterie      9.75
Plank met diverse vleesspecialiteiten, kletsbrood, 
olijven en mosterd 

Kaasplank      10.75
Drie geselecteerde kazen, noten, olijven, 
kletsbrood, mosterd en appelstroop

Kompaan Borrelplank               16
Grote plank met verschillende snacks & bites
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STEAKS

SURF & TURF

SALADE

Diamanthaas (200gr.)     18
Erg malse steak gesneden van de schouder

Bavette (200gr.)     19
Smaakvol vlees gesneden van de flank

Rib Eye (350gr.)                                                         23
Sappig stuk vlees gesneden uit de rib

Tomahawk Steak (1000gr.)                                      55
Een fantastisch stuk vlees aan een gigantisch bot. 
Voor 2 tot 3 personen of voor jezelf als je heel, 
heel erg veel trek hebt. 

De Tomahawk is alleen op reservering 
te bestellen (min. 1 dag van te voren).

Alle Beef gerechten worden geserveerd met 
huisgemaakte friet, bijpassende garnituur, 
chimichurry & BBQ saus.

Maaltijdsalade                                                    13.75
met warme geitenkaas, gebakken peer, rozemarijn, 
honing-balsamico, limoen, walnoot en zwarte peper.

THE BUTCHER

The Butcher serveert per 2 personen een grote 

plank met gerechten om te delen. Voor de echte 

vleesliefhebbers.

Butcher Classic          prijs p.p.  22.5
De Butcher Classic bestaat uit een Kompaan 
Burger, een halve kip en een steak.

Butcher Burger BOMB         prijs p.p.  16.5
Op een grote plank worden verschillende 
mini burgers geserveerd. Laat onze chef 
u verrassen!

Butcher 3-gangen menu      prijs p.p.  29.75

* Charcuterie

* Butcher Classic 

* Dessert proeverijtje

The Butcher planken worden geserveerd met huisgemaakte 
friet, bijpassende garnituur en sauzen. 

Steak & Gamba’s             21.50
Diamanthaas en 2 grote Black Tiger Gamba’s

Burger & Gamba’s                                                   16.50
De Classic burger en 2 grote Black Tiger Gamba’s

FISH & CHIPS
Kabeljauw                                                              13.75
in bierbeslag gebakken of uit de pan,
geserveerd met remouladesaus en huisgemaakte friet

BBQ-CHICKEN
Halve kip                                                                  13.75
Heerlijk gemarineerd en geserveerd met 
huisgemaakte friet
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BURGERS

SWEETS

The Classic      12.5
100% rundvlees met tomaat, rode ui, bacon,
 sla en Kompaan saus

Kompaan Burger      14.5
100% rundvlees met bacon, spiegelei, gebakken ui, 
tomaat, augurk, cheddar, sla en Kompaan saus

The Blue One      14.5
100% rundvlees met Blue Stilton, rode ui chutney, 
bacon, sla, tomaat en portsaus

Caprese Burger     14.5
100% rundvlees met mozzarella, pesto-mayo,
tomaat, rucola en basilicumblaasjes

Paddo Burger      15.5
100% rundvlees, champignons, truffelmayonaise, 
manchegokaas, rode ui, rucola en lollo rosso. 
Op een rustieke bol

Macho Nacho      15.5
100% rundvlees met nacho’s, pittige cheddar, guacamole, 
jalapenos, sla, tomaat en limoen-mayonaise

Cow meets Pig      15.5
100% rundvlees met pulled pork, bacon, tomaat, 
sla, mosterd, gebakken ui en smokey bbq saus

Black Angus Burger      16.5
100% vlees van het Schotse Black Angus rund op 
een rustieke bol, Gouda jonge kaas, lollo rosso sla, tomaat, 
ketchup en mosterd. Geserveerd met zoete aardappelfriet

El Sombrero      14.5
Kipburger met manchego, chorizo, tomaat, jalapenos, 
rode ui, sla, tomatensalsa en guacamole

Red Velvet      14.5
Burger van rode biet, quinoa en havermout. 
Geserveerd op een rustieke bol met chips van 
zoete aardappel, guacamole, baby spinazie, 
verse peterselie en limoen-mayonaise

Manchego Burger     14.5
Burger van Spaanse Manchegokaas,
mangochutney, sla, tomaat en komkommer

Kidsburger        7.5
Rund of kip, tomaat, sla en Kompaan saus

Burger trio        16.5
Drie burgers naar keuze in klein formaat

Extra toppings vanaf 0.5

Dubbele burger rund/Black Angus 4.5/6.5

Onze rundvleesburgers worden standaard medium gebakken. 
Wil je de burger liever rare of well done, laat het ons dan 
weten.

De Pul       6.5
Huisgemaakte hangop geserveerd in een bierpul 
met een schuimlaag van seizoensfruit 

Guilty Pleasure      7
Huisgemaakte cheesecake met een
bodem van Oreo koekjes en ernaast een bol Snickers-ijs 

Choc’o’love      6.5
Huisgemaakte choco-fudge brownie   
en een bol frambozen-ijs

Creme brulee                 6.5
Huisgemaakte koffie-creme brulee met 
gekarameliseerde suiker en vanille-ijs

Probleem’n?      9.5
Laat het kiezen aan de chef over. Een plankje 
met 4 mini-desserts, geselecteerd uit 
bovenstaande sweets.  


