
 

DINER (17:00 – 21:30) 

 

Bij Boot013 bereiden onze chefs alle gerechten op de Big Green Egg. Dit geeft een unieke en 

onvergetelijke smaakbeleving aan ieder gerecht. 

 

STARTERS 

 

 

Broodplank           7,50 

Knoflookbrood | kruidenboter | olijfolie 

 

Broodplank 013          13,00 

Knoflookbrood | kruidenboter | olijfolie | fuet | parmaham | olijven | parmezaanse kaas | 

tomatentapenade 

 

Tomatensoep           7,50 

Knoflookbrood | pesto 

 

Vissoep           9,50 

Knoflookbrood | scampi 

 

Olijven in knoflook marinade        4,50 

 

Parmaham met Galia meloen        6,50 

 

 

VOORGERECHTEN 

 

Carpaccio           14,00 

Parmezaanse kaas |  truffelmayonaise | pijnboompitten | pesto| rucola 

 

Coquille           14,50 

Drie stuks van de Big Green Egg | mangochutney| rode peper 

 

Zalm tataki           16,50 

Kort gegrilde zalm van de Big Green Egg | jasje van furikake en sesam | sojasaus | wakame | 

wasabi mayonaise  

 

Bietencarpaccio          13,50 

In de Big Green Egg gepofte gele en rode biet | blauwe kaas | walnoot | crème fraiche | frisee 

 

Vitello Tonato           14,50 

Langzaam gegrilde kalfsmuis van de Big Green Egg | tonijn | wakame   

 

Scampi’s            15,50 

Vijf stuks van de Big Green Egg | rode curry | kokosmelk  



HOOFDGERECHTEN 

 

Chateaubriand  

- 200 Gr.          27,50 

- 350 Gr.          35,50 

- 500 Gr.           45,00 

Ossenhaas van de Big Green Egg | ratatouille | rode wijn saus  

 

Kip-013            21,50 

Gemarineerde kipfilet | notenmix | pastrami kaas | zoete druiven saus 

 

Hamburger Boot-013          19,50 

Burger 220 Gr. van de Big Green Egg | tomatentapenade | sla | cheddar | augurk |  

gekonfijte ui 

 

Spareribs           23,00 

Slow-cooked van de Big Green Egg | honing/Schrobbelèr lak |gepofte knoflooksaus 

 

Rib-Eye 

- 180 Gr.          24,00 

- 250 Gr.          31,00 

Rib-eye gegrild in de Big Green Egg | ratatouille | aardappel crumble | pepersaus  

 

Tournedos 

- 180 Gr.          28,00 

- 220 Gr.          33,00 

Tournedos gegrild in de Big Green Egg | parmezaanse kaas | rucola | truffelsaus 

 

Heilbotfilet           27,00 

Heilbotfilet van de Big Green Egg | artisjokhart | lente ui | Chardonnaysaus 

 

Zalmfilet           22,50 

Zalmfilet van de Big Green Egg | furikake mayonaise | wakame 

 

Geitenkaas salade           16,50 

Noten | honing tijm dressing | gegrilde groente | gemengde sla 

 

 

 

 

Alle gerechten worden geserveerd met een portie aardappel wedges. 

 

 

 

Heeft u allergieën of wilt u een aanpassing maken aan het gerecht? Geef het door aan onze 

bediening. 

 


