
MENU 
 T H E   

 
  

RIBBETJES A VOLONTÉ €24.90 
  

 
 

 

 

   

 

CHEF’S KRUIDENMIX 
(Klassiek gegrild) 

Natuur 

Lookboter en tartaar 

Gerookte barbecue saus 

Pikante barbecue saus 

Wasabi & appel saus 

 

 
 

 

SLOW-COOKED 
(Sappig en mals) 

Bier & chocolade saus 

Gerookte barbecue saus 

Pikante barbecue saus 

Wasabi & appel saus 
 

R&B BANKET  €26.90 
(Vanaf 6 personen) 

Nachos 

Ribbetjes á volonté 

 

 

 

R&B MENU  €40 

Kaaskroketten (2stuks) 

Ribbetjes á volonté 

Chocolademousse / Irish coffee (+€1.5) 

 

 

R&B MENU DELUXE €46 

Garnaalkroketten (2stuks) 

Ribbetjes á volonté 

Moelleux / Irish coffee 

 

 

BEST RIBS SINCE 2011 
 

KORTRIJK 

 

 De ribbetjes worden geserveerd met koolsla en potato wedges  

 



  
VOORGERECHTEN     

   
  

 

 

 

 

 

 

  

Filet pur – 350 gram 
Mals, mager en zacht smakend. Geserveerd 

met frietjes en salade* 

€ 34.00 

Ierse rib eye steak – 350 gram 
Volle smaak dankzij zijn vetstructuur. 

Geserveerd met frietjes en salade* 

€ 32.00 

Mixed grill 
Biefstuk, worst, karbonade, lamskotelet en 

witte pens, geserveerd met frietjes en salade* 

€ 26.00 

Zalm 
Geserveerd met frietjes en salade* 

€ 26.00 

*Sauzen: 
Lookboter                   € 1.0 

Tartaar                       € 1.0 

Pepersaus                   € 3.5 

Bearnaise                    € 3.5 

HOOFDGERECHTEN  

Fajitas kip 
Malse reepjes gemarineerde kip, gebakken met 

ui, paprika, exotische kruiden, geserveerd met 

tortilla’s en diverse extra’s 

€ 26.00 

Vegan fajitas  
Speciaal aangepaste vegan versie met  

“no chicken chunks” 

€ 26.00 

Scampi R&B 
12 scampi’s in een tomatenroomsaus 

geserveerd met frietjes 

€ 26.00 

Salade met geitenkaas 
Frisse salade met geitenkaas, appel, walnoten, 

honing en spek (vegetarische optie is mogelijk) 

€ 22.00  

Kaaskroketten (3 stuks) 

Geserveerd met frietjes en salade 

€ 21.00  

Garnaalkroketten (3stuks) 
Geserveerd met frietjes en salade 

€ 25.00  

Kaaskroketten (2 stuks) € 12.00  

Garnaalkroketten (2 stuks) € 16.00  

Gemengde kroketten  
(1 garnaalkroket en 1 kaaskroket) 

€ 15.00  

Scampi’s R&B met toast (6 stuks) € 16.00  

Eén rekening per tafel 

VOORGERECHTEN om te delen 

Nachos klein € 13.00 

Nachos groot € 16.00 

Mozzarella sticks € 9.50 

R&B chicken mandje € 14.50 

Chili fries € 8.50 

Beer Battered onion rings € 6.50 

Knoflookbrood (5 stuks) € 7.50 

Knoflookbrood met kaas (5 stuks) € 8.50 

 

 

Max. 3 verschillende gerechten per tafel 

VOOR DE KINDJES (tot 12 jaar))                                 

Ribbetjes met frietjes      € 13.00 

Fish sticks met frietjes       € 13.00 

Chicken nuggets met frietjes      € 13.00 

Kaaskroketten (2 stuks) met frietjes     € 15.00 

 

 

 

     

HOOFDGERECHTEN GEGRILD 

HOOFDGER 


