
FISH & CHIPS

kabeljauw |  korst van bierbeslag |  ravigotte

- MAALTIJDSALADE -

CARPACCIO VAN RUND
dun gesneden runderhaas |  parmezaanse kaas |

pijnboompitten |  rucola |  pesto-dressing

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

BAPAS
uien en champignons in bierbeslag |  knoflookdip

SALADE OSSENHAASPUNTJES  16.5

HOOFDGERECHTEN

IBERICO RIB FINGERS
botvrije ribs van het spaanse iberico varken

ERWTENSOEP
huisgemaakt van verse ingredienten

rookworst |  roggebrood

  12

  8

  7

  7

  6

alle bovenstaande hoofdgerechten worden

geserveerd met verse friet,  mayonaise en

bijpassende garnituur

  15

OSSENHAAS
200 gr. |  malse Argentijnse tournedos, gesneden

uit de lende |  steakjus

  27

met teriyaki,  zongedroogde tomaat,

champignons, bosui ,  komkommer en sesam

RIB EYE
350 gr. |  sappig vlees uit de rib van het USA rund,

zonder bot |  t ijmjus

  29

KOMPAAN PLATTER

diverse bites en voorgerechten in klein formaat

geserveerd op een grote plank

  13

prijs p.p.  (vanaf 2 personen)

DIAMANTHAAS
200 gr. |  zacht Schots Black Angus vlees,

gesneden uit de schouder |  mosterdjus

  23

SPARE RIBS
huisgemarineerde varkens-rib,

keuze uit zoet of spicy

  22

EARLY DINNER
van 15.00

tot 17.00

VOORGERECHTEN

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

  14

FETA BRULEE
feta |  zoete paprika |  pita

  8

lieve gast,

Welkom bij de kompaan. Wegens de maatregelen

hebben we tijdelijk een early dinner kaart met

daarop een selectie van onze gerechten.

Eigenlijk gaan we daarmee terug naar vroeger,

toen mensen vaker op een vroeger tijdstip dan nu

dineerden. Eerder dineren, net zo gezellig!

Butcher's platters

STREET FOOD PLATTER
macho nacho burger |  hotdog |  iberico rib fingers |

uienringen |  side salad

  45

'The Butcher' heeft een selectie gemaakt van zijn

populairste specialiteiten, die voor 2 personen

worden geserveerd op een grote plank.

de platters worden geserveerd met 

verse friet,  mayonaise en 

bijpassende garnituur

LOVE FOR MEAT PLATTER

1  streng spare ribs |  200 gr.  diamanthaas |  

cow meets pig burger

  45



Onze burgers worden huisgemaakt 

van 100% rundvlees (medium gebakken) 

en geserveerd met verse friet,  mayonaise 

en bijpassende garnituur.

DINER vanaf 16.00 uur

Burgers

HOOFDGERECHTEN

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

  15.5

  15.5

  15.5

  15.5

ABDIJ BURGER

rundvlees, paulus abdij bierkaas, bacon, tomaat,

sla, uienringen en grimbergen dubbel biersaus

  15.5

BURGER DUO

Twee kleine burgers naar keuze

  17.5

SWEETS

CHOCODROOM

huisgemaakte choco fudge brownie |  rood fruit |  

witte chocolade ijs |  slagroom

  7.5

AMERICAN PANCAKES

2 kleine luchtige pannenkoekjes |  vanille ijs |  

blauwe bessen |  aardbeien |  slagroom

  7.5

GUILTY PLEASURE

huisgemaakte cheesecake met een bodem van oreo |
bastogne ijs |  slagroom 

  7.5

TRIO VAN IJS

3 bollen ijs: 

bloedsinaasappel, kokos, bokkepootjes |  

crumble van tony chocolonely |  slagroom

  6.5

DESSERT PROEVERIJ

verschillende desserts van de kaart of van het

seizoen, geserveerd in klein formaat

 

  11

DEKOMPAANDOETINCHEM

DEKOMPAAN


