
Chicken & Ribs
Kerkplein 23/25 
3891 ED Zeewolde

Openingstijden: 
Dinsdag t/m zondag 
vanaf 17:00 uur

Stokbrood met kruidenboter   € 2,50
Maïscolf met kruidenboter   € 3,50
Gepofte Aardappel met zure room € 2,25 
Salade       € 2,25
Frites       € 2,25
Knoflooksaus     € 0,95
Whiskeysaus     € 0,95
Barbecuesaus     € 0,95
Mayonaise      € 0,95

Kidsmenu Frikandel     € 5,75  
Kidsmenu Spareribs     € 5,95 
Kidsmenu Kipnuggets    € 5,75 
Kidsmenu Chickenwings    € 7,50 
Kidsmenu Kipsaté     € 7,50
Alle kidsmenu’s worden geserveerd met frites - appelmoes - mayonaise

Ribs/Chickenwings            € 10,00
Ribs (ruim een kilo)             € 19,00
Ribs XXL (ruim 2 kilo spareribs)    € 37,50
Chickenwings 8 stuks      €   6,50
Chickenwings 16 stuks    € 13,00
Chickenwings 24 stuks    € 19,00

Kidsmenu

Buckets Side Dishes

Op vertoon van deze bon 
ontvangt u € 5,00 korting

Bij een minimale 
besteding van € 50,00

Voordeelcoupon
Geldig t/m 30-05-2017

VERNIEUWDE

WEBSITE!

BEKIJK ONZE



Sweet Ribs       € 11,95
Teriyaki Ribs      € 11,95
Naturel Ribs      € 11,95
Cajun Ribs      € 11,95
Piri Piri Ribs      € 11,95
Barbecue Ribs     € 11,95

Naturel Chickenwings/Spareribs  € 11,95  
Piri Piri Chickenwings/Spareribs    € 11,95
Barbecue Chickenwings/Spareribs € 11,95

Kipsaté       € 11,95
Varkenshaassaté    € 12,95

Schnitzel      € 11,95Burrito        € 11,95

Spareribs for Two     € 22,50

Alle gerechten worden geserveerd met steakfrites - salade - saus 
naar keuze. U kunt kiezen uit de volgende sausen: 
knoflooksaus - whiskysaus - barbecuesaus

Alle gerechten worden geserveerd met steakfrites - salade - saus 
naar keuze. U kunt kiezen uit de volgende sausen: 
knoflooksaus - whiskysaus - barbecuesaus

Gemarineerd volgens eigen recept, daarna gegrild en voorzien 
van zelfgemaakte satésaus. Geserveerd met steakfrites, salade, 
kroepoek en gebakken uitjes.

Gebakken in de pan met champignons en spek, 
geserveerd met steakfrites en salade.

Opgerolde vegetarische tortilla, gevuld met groenten 
en stukjes quorn en gegratineerd met cheddar. 
Geserveerd met steakfrites en salade.

Compleet menu voor 2 bestaat uit ruim een kilo spareribs naar keuze, 
met steakfrites, salade en saus naar keuze.

SpareRibs Chickenwings/Spareribs Sate

SchnitzelBurrito

€10,-Elke woensdag: Spareribsdag!
Alle spareribs compleet met steakfrites, salade en saus naar keuze voor 
€ 10,00 (niet geldig op feestdagen en in combinatie met andere acties)


