
Billy soep 4.00

Soep van de chef 4.00

Billy de Biesboschbever 8.75
Beefburger| sla| tomaat| zure komkommer| bacon|
cheddar cheese| burgersaus

Babs

Bob

Billy pannenkoek

Naturel pannenkoek

Pizza Margherita
Uitbreiding ham
Uitbreiding salami
Uitbreiding ananas

Kleine beverkaart
Tomatensoep| Italiaanse kruiden

Betty de Biesboschbever 8.75
Krokante kipburger| sla| zure komkommer| tomaat| zoetzure saus

8.75

Karel Karper 6.50

Groenteburger| sla| tomaat| zure komkommer| zoetzure saus

Frikandel of kroket

Otto de Otter 7.00
6 kipnuggets

6.50
Kaassouflé

Barend Zeearend 8.95
Spare-ribs

Bovenstaande kindermenu's zijn inclusief frites| fritessaus|
tomatenketchup| appelmoes

6.00
Pannenkoek| poedersuiker Billy| vanille ijs

5.00

7.00
1.00
1.00
1.00

Kinderdessert 4.25

Blue monster
Unicorn glitter
Disco choco

Softijs keuze uit: 



Dinerkaart
vanaf 16.30 uur



MaaltijdsaladesSOEPEN
Tomatensoep

Soep van de chef 5.95

Oesterzwam
Oesterzwamcarpaccio| soja-chilimayonaise| rucola| 
Parmezaanse kaas

Salade| rundercarpaccio| truffelmayonaise| pijnboompit|
Parmezaanse kaas

Vegan salad

Starters
Mandje brood| huisgemaakte kruidenboter| 
aioli

4.95

5.95

Soepen worden geserveerd met croutons

Italiaanse kruiden| crème fraiche

VOORGERECHTEN
Carpaccio 10.50

Trio van vis 11.25

Rundercarpaccio| truffelmayonaise| pijnboompit| 
rucola| Parmezaanse kaas

Gerookte zalm| roze garnalen| krabsalade| frisse salade

10.25

Spare-ribs 10.95

Zalm carpaccio 10.95

Spare-ribs| kipkluifjes| uienringen| frisse salade|
chilimayonaise

Flinterdunne zalm| rode ui| kappertjes| 
wasabi-mayonaise| rucola

Proeverij 2 personen 20.95
Samenstelling van onder andere bovenstaande voorgerechten 

Rundercarpaccio 16.50

Brie 15.95
Salade| roombrie| walnoten| honing| appel| 
honing-mosterddressing

Vis 17.25

Chunky chicken 15.95

Salade| gerookte zalm| roze garnalen| krabsalade| 
rode ui| kappertjes| cocktailsaus

Salade| warme krokante kip| paprika reepjes| chilisaus|
Parmezaanse kaas

15.95

Kurenpolder 15.95

Salade| lauw warme krieltjes| paprika| champignons| 
ui| cherise tomaat

Wisselende salade, vraag bij ons bedienend personeel 
naar de salade van deze week. 

Maaltijdsalades worden geserveerd met brood en kruidenboter
of frites met fritessaus

Heeft u een allergie? Vraag de bedieningsmedewerkers naar de allergenen informatie.



Hoofdgerechten

Desserts

De Kurenpolder burger deluxe 17.25

Kipsaté 14.75

Beefburger| Italiaanse bol| sla| zoetzure komkommer| 
tomaat| burgersaus| cheddar cheese| bacon

3 stokjes kipsaté| satésaus| kroepoek

Schnitzel naturel** 15.95

Schnitzel speciaal 17.95
Varkensschnitzel| tomaat| ui| champignon| kaas

Gerecht van de week 12.50
Verrassende gerechten, vraag er naar bij ons 
bedienend personeel

Steak** 18.95
Malse steak| Argentijnse rooksmaak

Spare-ribs 18.25

Naturel
Smokey barbecue
Hot

Malse varkensribben keuze uit:

Vangst van de week** 17.25
Nieuwsgierig naar ons visgerecht? 
Onze bedieningsmedewerkers vertellen het u graag

Zalmfilet** 17.95
Op de huid gebakken zalmfilet| risotto| spinazie

Groenteburger 16.75
Broccoli-kaas burger| Italiaanse bol| tomaat| 
jonge kaas| kerriemayonaise

Alle bovenstaande hoofdgerechten worden geserveerd met 
frites en fritessaus

Ravioli 16.75
Spinazie| ricotta| roomsaus| champignon| 
Parmezaanse kaas| rucola

BIJGERECHTEN
Gebakken mini krieltjes
Salade
Extra frites

3.50
3.00
3.50

Choco dream 6.95

Cheesecake 6.95

Chocomousse| witte chocolade ijslolly| 
chocolade biscuit| slagroom

Lemon cheesecake| lemoncustard| kandijkoek|
bastogne ijslolly| slagroom

Verrassingsdessert 6.95

Sundae karamel 5.25

Laat u verrassen door onze chef

Softijs| karamelsaus| karamelblokjes| slagroom

Sundae chocolade 5.25
Softijs| chocoladesaus| gesuikerde nootjes| slagroom

Sundae aardbei 5.25
Softijs| aardbeiensaus| aardbeiencrunch| slagroom 

SHAKES
Milkshake vanille
Milkshake aardbei
Milkshake chocolade
Milkshake cheesecake| roodfruit
Milkshake banaan

3.75
3.75
3.75
3.75
3.75

** keuze uit: champignonsaus, pepersaus, satésaus of Italiaanse kruidensaus

Chickenburger 16.75
Krokante kipfiet| Italiaanse bol| sla| 
zoetzure komkommer| mango chutney| roombrie


