
PART OF
PUBLIC GRILL

MENUKAART

THE GRILL DRINKS
Aperatieven
Martini rood - wit .............  € 3,50

Campari .............................. € 3,50

Rode Port ........................... € 4,00

Ballentines ......................... € 4,50

WIJNEN
Wij serveren:

Droge witte wijn

Zoete witte wijn

Rode wijn

Rosé

Glas ................................. € 4,00

Fles ................................ € 19,50 

BIER
Op de tap Amstel bier

Glas small  0.22CL ............... € 2,90

Glas medium  0.25CL ........... € 3,30

Pull halve liter ................... € 6,60

Texels Bier  0.33CL ............... € 4,75

Texels Bier halve liter ............ € 8,25

Al onze speciaalbieren kosten € 4,50  Zie onze bierkaart

FRISDRANKEN
Diversen frisdranken vanaf € 2,75

Chocomel, Fristi, Rivella en vruchtendranken € 3,00 

www.publicgrill.nl

Parkstraat 32-34,  Den Burg
Tel. 0222 728 098

Public Grill

HEEFT U EEN ALLERGIE? MELD HET ONS.

�j wensen u�makelijk eten!

- PART OF PUBLIC GRILL - 

Salmon Ocean* ......................................... € 24,50

200 gram gegrilde zalmfilet met remouladesaus

Zalm en Garnalen* .................................... € 27,50

Uit de oven: gegrilde zalm met gebakken garnaaltjes,

afgemaakt met knoflookolie en een snufje van de kok

Slibtong* .................................................... € 26,50

3 slibtongen gebakken in roomboter met een

huisgemaakte remouladesaus, afgemaakt met

een stukje citroen

Grand-mère stew van vis .......................... € 22,50

Pannetje met diverse vissoorten, afgeblust in

dille roomsaus

Kipnuggets ........................................ € 7,50

Mini Hamburger ................................ € 7,50

Kroket ....................................... € 7,50

Frikandel ............................................ € 7,50

Kinder Ribs ...................................... € 12,50

Lekker stukje spareribs, genoeg voor jou

*) alle vis indien voorradig

MAISKOLF van de grill, met honing óf boter & zout ..........  € 4,50

Alle gerechten worden geserveerd met gepofte aardappel, friet, 

mayonaise en salade. U kunt kiezen uit de sauzen pepersaus of 

roquefortsaus of kruidenboter

EXTRA

THE GRILL FISH

FOR THE KIDSMENU
GESERVEERD MET FRIET, APPELMOES, MAYONAISE & KETCHUP,

MET ALS TOETJE 2 BOLLETJES VANILLE IJS



Mexican Spareribs ............ € 22,90

Pikant huisgemaakte gemarineerde

spareribs. Met barbecue- en knoflooksaus

Speen Big Rib Roast ............. 3 stuks € 19,50

Een prachtig stuk rib toast van het varken, er zit een

mooi beentje aan, het vlees is zeer zacht. Een heerlijke beleving voor

de echte bourgondiër. Saus naar keuze

BURGERS ON A PLATE 
DE BURGERS WORDEN GESERVEERD MET FRITES, SALADE, MAYONAISE & KETCHUP

Gebakken garnaaltjes ........................ € 9,20

Gebakken in knoflookolie en afgeblust met het

geheim van de kok. Geserveerd met warm brood

Soep van de dag ................................. € 5,90

Wisselend, vraag het ons!

Geserveerd met warm brood

Nachos Speciaal ................................. € 9,50

Met tomatensalsa en kaas, uit de oven

Mix Tapas - Alleen of om te delen

Nachos met kippenspiesje, chicken wings, loempiaatjes,

uienringen, guacamole en barbecuesaus

8 stuks .................................................. € 9,50

16 stuks .............................................. € 16,50

Broodje de luxe ................................... € 8,50

Brood met kruidenboter en verschillende smeerseltjes

Carpaccio .......................................... € 11,50

Dun gesneden ossenhaas met basilicumolie, peper, afgemaakt

met parmezaanse kaas, geserveerd met 3 plakjes brood

Gebakken champignons .................... € 9,50

Afgeblust met room en kruiden

Rocky Spareribs .................................. € 22,90

Heerlijke huisgemaakte gemarineerde ribs

Geserveerd met barbecue- en knoflooksaus

Arizona Chicken & Ribs ....................... € 22,90 

Stuk gemarineerde spareribs met chicken wings and legs. 

Geserveerd met barbecue- en knoflooksaus

STARTERS

Tournedos ‘Grandma’ 200 gram ........ € 32,50

Een heel populaire steak uit de haas, het meeste

malse deel van het rund, zacht met een fijne

structuur. Saus naar keuze

Tournedos ‘BIG MEN’ 250 gram ........................... € 36,50

Voor de grotere trek, een stukje meer. Saus naar keuze

Entrecote 350 gram ............................................................... € 29,75

Een mooi deel uit de rug, met een randje vet, waardoor het

vlees een mooie smaak heeft. Saus naar keuze

Alle gerechten worden geserveerd met gepofte aardappel, friet, 

mayonaise en salade. U kunt kiezen uit de sauzen pepersaus of 

roquefortsaus of kruidenboterTHE GRILL MEAT

SPECIALS

T-Bone Steak 450 gram ........................ € 33,50

Voor als je een twijfelaar bent. Wordt geserveerd

met kruidenboter of saus naar keuze

Grill Mix 250 gram ................................. € 22,50

Met rundvlees, kip, varkenshaas, paprika, spek

en ui. Met een barbecuesaus ernaast

American Schnitzel ............................. € 18,50

Gepaneerde pork fillet, gebakken in botersaus met

gebakken ui, champignons en spek

Mountain Plate ..................................................................... € 27,50

6 gemarineerde lamskoteletten, met rode wijnsaus geserveerd

Kansas Steak (Black Angus) 250 gram ................................. € 24,00

 Mals rundvlees met saus naar keuze

        Geef even door hoe u hem het liefs gebakken heeft

    Cowboy Spies ................................................................... € 22,50

     Gemarineerd rundvlees aan een spies, met paprika & ui

Jutter Spies .......................................................................... € 20,50

Een spies van varkenshaas met gejutterde ui, champignons en spek, 

lekker gebakken

Texas Pork 220 gram ............................................................. € 18,50

Gemarineerde kophaas met satésaus

MAISKOLF van de grill, met honing óf boter & zout ............ € 4,50

EXTRA

Hamburger ............................................... € 14,50

Burger van gekruid rundergehakt met komkommer, ui, augurk, tomaat & sla

Rocky Burger ............................................ € 15,50

Burger van gekruid rundergehakt met komkommer,

ui, augurk, tomaat, sla, bacon en roquefortsaus

Cheese Burger ..................................... € 15,50

Burger van gekruid gehakt met ui, augurk,

komkommer, tomaat en sla, met gesmolten kaas

eroverheen

            Groenteburger ................................ € 14,50

Burger van groente gemaakt, met ui, augurk, komkommer,

tomaat en sla. Wil je gesmolten kaas erover? Vraag het gerust

Spareribs Burger ...................................... € 15,50

Heerlijk Pulled Ribs, klinkt al stoer. Overheerlijk gegaard vlees om je vingers 

bij af te likken, op een broodje met sla, ui, augurk, komkommer en tomaat

VEGGIE

HEEFT U EEN ALLERGIE? MELD HET ONS.


