
SPARE RIBS
huisgemarineerde ribs,  keuze uit zoet of spicy

DIAMANTHAAS
200 gr. zacht vlees, gesneden uit de schouder

FISH & CHIPS
in bierbeslaggen gebakken kabeljauw, zoals het

originele engelse recept, met ravigotte-saus

HOTDOG CHILI CHEESE
streetfood hotdog met milde jalapenos en kaas

door het vlees gedraaid,  sla, krokante ui ,  augurk,

uienringen, ketchup en mosterd. 

KOMPAAN BURGER

rundvlees, bacon, cheddar, spiegelei ,  gebakken ui ,

tomaat, augurk, sla en Kompaansaus

MACHO NACHO

rundvlees, nacho's,  spicy cheddar, jalapenos,

guacamole, sla, tomaat en limoenmayonaise

- MAALTIJDSALADES -

CARPACCIO VAN RUND

dun gesneden runderhaas, parmezaanse kaas,

pijnboompitten, rucola en pesto-dressing

GAMBA'S

black tiger gamba's met grapefruit

en limoenmayonaise

BAPAS

gefrituurde uien en champignons in bierbeslag,

geserveerd met knoflookdip

SALADE OSSENHAASPUNTJES  14.5

SALADE VIS 14.5

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

FLAMMKUCHEN

een huisgemaakte dunne mini-pizza van brooddeeg,

met creme fraiche, spekjes en ui

IBERICO RIB FINGERS

botvrije ribs van het spaanse iberico varken, met

een klein vetlaagje voor de extra smaak

MARVIN'S SOEP

huisgemaakte soep van de dag, gemaakt van

verse ingredienten
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COW MEETS PIG

rundvlees, pulled pork, bacon, gebakken ui ,

tomaat, sla, mosterd en smokey bbq-saus

PADDO BURGER

rundvlees, champignons, rode ui ,  manchegokaas,

rucola, lollo rosso en truffelmayonaise

RED VELVET

burger van rode biet,  quinoa en havermout. 

met zoete aardappelchips, baby spinazie,

guacamole, verse peterselie en limoenmayonaise

BURGERS

alle hoofdgerechten en burgers worden

geserveerd met verse friet,  mayonaise en

bijpassende garnituur

makreelmousse, gerookte zalm,

tonijnmayonaise, kappertjes en rode ui
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lieve gast, welkom (terug) op ons terras.

vanwege de maatregelen hebben we tijdelijk

een aangepaste kaart met daarop onze

hardlopers. enjoy!

DINER

ABDIJ BURGER

rundvlees, paulus abdij bierkaas, bacon, tomaat,

sla, uienringen en grimbergen dubbel biersaus

  15.5

standaard met rundvlees (medium),

naar wens met kip i .p.v.  rund

OSSENHAAS
200 gr. malse tournedos, gesneden uit de lende
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met teriyaki,  zongedroogde tomaat,

champignons, bosui ,  komkommer en sesam

BAVETTE
200 gr. stugger maar heel smaakvol vlees,

gesneden uit de flank
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RIB EYE
350 gr. sappig vlees uit de rib,  zonder bot
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KOMPAAN PLATTER

diverse bites en voorgerechten in klein formaat

geserveerd op een grote plank

  12 prijs p.p.  (vanaf 2 personen)

HALVE HAAN
huisgemarineerd, gegaard in de oven
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