
SHORT RIBS
Black Angus runder-rib,  medium bereid

RUMPSTEAK
250 gr. |  soepel vlees, gesneden uit de zij-lende |
knoflookjus

FISH & CHIPS

kabeljauw |  korst van bierbeslag |  ravigotte

- MAALTIJDSALADES -

CARPACCIO VAN RUND
dun gesneden runderhaas |  parmezaanse kaas |
pijnboompitten |  rucola |  pesto-dressing

GAMBA'S
black tiger gamba's |  grapefruit |  l imoenmayonaise

BAPAS
gefrituurde uien en champignons in bierbeslag |
knoflookdip

SALADE OSSENHAASPUNTJES  16.5

SALADE VIS 14.5

HOOFDGERECHTEN

FLAMMKUCHEN
huisgemaakte dunne mini-pizza van brooddeeg |
creme fraiche |  spek |  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

  12

  8

  7

  7

  7

  6

alle bovenstaande hoofdgerechten worden

geserveerd met verse friet,  mayonaise en

bijpassende garnituur

makreelmousse, gerookte zalm,

tonijnmayonaise, kappertjes en rode ui

  24

  24

  15

OSSENHAAS
200 gr. |  malse tournedos, gesneden uit de lende |
steakjus

  26

met teriyaki,  zongedroogde tomaat,

champignons, bosui ,  komkommer en sesam

BAVETTE
200 gr. |  iets stugger maar heel smaakvol vlees,

gesneden uit de flank |  rozemarijnjus

  24

RIB EYE
350 gr. |  sappig vlees uit de rib,  zonder bot |
tijmjus

  28

KOMPAAN PLATTER
diverse bites en voorgerechten in klein formaat

geserveerd op een grote plank

  13 prijs p.p.  (vanaf 2 personen)

DORADE

kop-staart dorade |  citroen |  peterselie |  

rozemarijn |  chilipeper |  zeezout

  24

Steaks

Ribs

DIAMANTHAAS
200 gr. |  zacht vlees, gesneden uit de schouder |
mosterdjus

  22

SPARE RIBS
huisgemarineerde varkens-rib,

keuze uit zoet of spicy

  21

Vis

DINER vanaf 17.00 uur

VOORGERECHTEN

HOTDOG CHILI CHEESE
milde jalapenos en kaas in het vlees |  sla |
krokante ui  |  augurk |  ketchup |  mosterd |
uienringen

  14

HALVE HAAN
huisgemarineerd, gegaard in de oven

  14

Kompaan classics

CALAMARES
huisgemaakte ringen van pijlstaartinktvis

  7

FETA BRULEE
feta |  zoete paprika |  pita

  8



MACHO NACHO   15.5

KOMPAAN BURGER

rundvlees, bacon, cheddar, spiegelei ,  gebakken ui ,

tomaat, augurk, sla en Kompaansaus

rundvlees, nacho's,  spicy cheddar, jalapenos,

guacamole, sla, tomaat en limoenmayonaise

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

alle burgers worden geserveerd met verse

friet,  mayonaise en bijpassende garnituur

  15.5

  15.5

  15.5

  15.5

ABDIJ BURGER

rundvlees, paulus abdij bierkaas, bacon, tomaat,

sla, uienringen en grimbergen dubbel biersaus

  15.5

Onze burgers worden huisgemaakt 

van 100% rundvlees (medium gebakken).

Naar wens kan de burger worden gemaakt 

van kip.  Geef dit dan even aan ons door.

DINER vanaf 17.00 uur

Burgers

HOOFDGERECHTEN

BURGER DUO

Twee kleine burgers naar keuze

  17.5

NAGERECHTEN

CHOCOLOCO
huisgemaakte choco fudge brownie |  frambozen ijs |

rood fruit |  slagroom

  7.5

PARFAIT
parfait van koffie en la chouffe likeur |  

Bokkepootjes ijs |  caramel |  slagroom

  7.5

GUILTY PLEASURE
huisgemaakte cheesecake met een bodem van oreo |

snickers ijs |  slagroom 

  7.5

TRIO VAN IJS
3 bollen ijs: 

bloedsinaasappel, kokos, bokkepootjes |  

crumble van tony chocolonely |  slagroom

  6.5

Butcher's platters

LOVE FOR MEAT PLATTER
spare rib |  diamanthaas |  short rib |  halve haan

STREET FOOD PLATTER
macho nacho burger |  hotdog |  iberico rib fingers |
uienringen |  side salad

dorade uit de pan |  gefrituurde kabeljauw |
calamares |  gamba's |  makreelmousse |  wakame

  52

  42

  55

'The Butcher' heeft een selectie gemaakt van zijn

populairste specialiteiten, die voor 2 personen

worden geserveerd op een grote plank.

FISHERMAN'S PLATTER

alle platters worden geserveerd met verse

friet,  mayonaise en bijpassende garnituur

DESSERT PROEVERIJ
verschillende desserts van de kaart of van het

seizoen, geserveerd in klein formaat

 

  11


