Keep your kit
chen
clean... Afhaa
l
menu Ribhous
e
texas

BUFFALO WINGS

CHICKEN CHIPOTLE BURGER

Geroosterde kippenvleugeltjes met honing
350 gr. €6,00 700 gr. €12,00

Gegrilde kipfilet tussen een sesambroodje met
chipotlemayo, Romeinse sla, tomaat en guacamole.
€10,50

TEXAS KIP KLUIFJES

VEGA BURGER

Pittige Amerikaanse kip kluifjes met BBQ saus
kl. portie €6,50 gr. portie €13,00

Vegetarische linzen-walnotenburger met
citroenmayo en coleslaw
€9,50

SPARE RIBS

CARPACCIO HOME STYLE

Gemarineerde ribbetjes
kl. portie €6,75 gr. portie €13,50

Kom bij ons met alle gemakken
afhalen of bestel een van onze
home cooking bbq pakketten!
Heerlijke Ribs & steaks en veel
meer!
Voor uw afhaalbestelling
online ga naar onze website of
bel ons voor uw bestelling:

www.ribhousetexas.nl/epe
of bel 0578 612 993
n at

Stay safe and see you soo
Ribhouse texas!

HOT SPARE RIBS

Huisgemarineerde rundercarpaccio met basilicumpesto,
Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat en
pijnboompitten.
€10,25

Pittig gemarineerde ribbetjes
kl. portie €7,00
gr. portie €13,75

TEXAS CHOCOLAT CAKE

RIBS &WINGS MENU (VOOR 1 PERS)

BEN & JERRY’S IJS

400 gram spareribs, 3 kippenvleugels, friet, sla,
knoflooksaus, mayonaise en hot marinade
€18,50

LADYSTEAK
Biefstuk van de ossenhaas van 225gram/
medium rare gebakken
€19,75

NEWYORKER
Jumbo entrecote van 400 gram/ medium
rare gebakken
€19,00

HARRY’S BURGER
Biologische Black angus burger 180 gram tussen een
American bun met sla, tomaat, augurk, cheddar, bacon en
spicy mayonaise
€12,50

€5,95

Strawberry cheesecake of Cookie Dough
€7,50

VLAAMSE FRIETEN
€2,25

GREEN SALAD
Met rauwkost en dressing
€2,25

KOUDE
KNOFLOOKSAUS
€1,75

MAISKOLF
€4,25

MAYONAISE

ONION RINGS

€1,40

€3,25

1/2 STOKBROOD
MET KRUIDENBOTER
€5,00

PEPERSAUS
€1,75

KIPNUGGETS 6 STUKS
€3,00

Zie onze website/afhalen voor onze BBQ pakketten voor thuis!

NU OOK GEOPEND VOOR LUNCH!
Kom lekker lunchen of borrelen, neem een koel drankje of taartje als je van de fiets stapt.
Geniet van ons zonnige terras en homemade gerechtjes!

Amerikaans grillrestaurant
geheel in westernstijl!
Ribs en steaks van topkwaliteit & home
cooking met een uitgebreide menukaart!
Geniet van een gezellig avondje uit in
het Wilde Westen...
...Of neem plaats op het zonnigste
terras van Epe in het groen.
Voor meer informatie zie onze website
www. Ribhousetexas.nl

Sandwiches met o.a zelfgemaakte
Filet Americain
4 soorten Burgers
Carpaccio
Ribs & Wings
Nacho’s & Taco’s

7 dagen per week geopend
Airconditioning
Reserveren gewenst

Homemade Kroketten

Tel 0578-612993

taart & ijscoupes

ribhousetexas.nl/epe 0578 612 993

zaterdag en zondag van 12 tot 16 uur

