HOOFDGERECHTEN VLEES

VOORGERECHTEN

NAGERECHTEN

geserveerd met groente van de dag, salade en frites

Carpaccio

€ 7,25

Mixed Grill

€ 14,95

Binkie’s bakkie

€ 5,95

Gamba’s

€ 6,95

€ 5,75

€ 6,95

€ 14,95
€ 14,95
€ 9,95

Binkie’s lekkernij

Salade Bakboord

Sparerib XL
Vleesspies XL
Herrie in de pan

Coupe caramel

€ 5,75

Coupe stroopwafel

€ 5,75

Coupe aardbeien

€ 5,25

Coupe dame blanche

€ 5,25

Coupe sorbet

€ 5,25

Coupe kersen

€ 5,25

Kinderijsje (softijs met slagroom)

€ 3,95

dun gesneden ossenhaas met spekjes, kappertjes, rucola,
truffelmayonaise en old amsterdam
5 ongepelde gamba’s gebakken in knoflookolie
goed gevulde salade met reepjes kipschnitzel, kaas
en sinaasappel/mosterd dressing

Salade Stuurboord

goed gevulde salade met gepelde garnalen, mosselen, kaas
en sinaasappel/mosterd dressing

Salade Binkie

goed gevulde salade met gebakken spek, ei, kaas
en sinaasappel/mosterd dressing

€ 6,95
€ 5,95

varkenshaas, kipspies en sparerib

gesudderd rundvlees, paprika, champignons, ui
en geblust met rode wijn

Sparerib
Vleesspies
Gepaneerde schnitzel
Hamburger

sla, tomaat, uitjes en hamburgersaus

Calamares

€ 5,75

Biefstuk

Mosselen op zeemanswijze (seizoen)

€ 5,75

Varkenshaas in champignonroomsaus

Gegratineerde mosselen
Pittige ribbetjes
Kipkluifjes
Soep van de chef
Olijven

€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 3,95
€ 3,50

gefrituurde inktvisringen met huisgemaakte knoflooksaus
mosselen in schaal met een saus van knoflook, tomaat en ui

paprika, champignons en ui

€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 9,95
€ 9,95
€ 9,95
€ 9,95

Vegetarisch gerecht (wisselend) €9,95
vraag het onze medewerkers

€ 9,95
€ 9,95

HOOFDGERECHTEN VIS

Visverrassing

€ 14,95

Gamba’s XL

€ 14,95

Sliptong XL (3 stuks)
Zalm (op de huid gebakken)
Zeebaars
Zeeuws gekookte mosselen (seizoen)
Sliptong (2 stuks)
Gamba’s in oestersaus

€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 9,95
€ 9,95

3 soorten vis en 2 ongepelde gamba’s

paprika, champignons en ui

Gamba’s

€ 9,95

Gebakken mosselen
Kabeljauwfilet
Vispotje

€ 9,95
€ 9,95
€ 9,95

Tongfilet

€ 9,95

5 ongepelde gamba’s gebakken in knoflookolie

diverse soorten gestoofde vis in een romige witte wijn saus
en gegratineerd met kaas

softijs, appeltaart en slagroom
softijs met caramelsaus en slagroom
softijs met caramelsaus, stroopwafelsnippers en slagroom
softijs met aardbeiensaus en slagroom
softijs met chocoladesaus en slagroom
softijs met vruchtjes en slagroom
softijs met kersen en slagroom

Kleine Binkies

geserveerd met groente van de dag, salade en frites

9 ongepelde gamba’s gebakken in knoflookolie

HOOFDGERECHTEN KIP
geserveerd met groente van de dag, salade en frites
Kipsate van de grill XL (3 stokjes)
Kipspies met barbecuesaus XL (3 stokjes)
Kipschnitzel XL (2 stuks)
Halve kip
Kipsate van de grill (2 stokjes)
Kipspies met barbecuesaus (2 stokjes)
Kipschnitzel
Kipfilet in teriyakisaus

malse biefstuk gebakken in eigen jus

€ 9,95
€ 9,95
€ 9,95
€ 9,95

heerlijk vers pudding roomtaartje, glaasje amaretto en koffie

geserveerd met groente van de dag en frites (tot 10 jaar)

Sparerib OF Tongfilet
Kroket, frikandel, Kipnuggets of 1 stokje saté
PANNENKOEK MET SPEK, KAAS OF APPEL
PANNENKOEK NATUREL

€ 7,25
€ 6,25
€ 4,20
€ 3,75

Supplementen
Portie gebakken aardappelen
Gemengde salade
Stokbrood met smeersel
Portie extra frites
ChampignonSAUS, pepersaus of Pindasaus
Appelmoes
Knoflook of barbecuesaus
Mayonaise, ketchup of curry

€ 3,75
€ 3,50
€ 2,95
€ 2,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 0,75
€ 0,45

