
“Hier kunt u teruggaan in de ges-
chiedenis, naar de gepassioneerde tijd 
van het wilde westen, de postkoetsen, 
de komst van de spoorwegen en de 
romantische stoomboten met enorme 
schoepen. Het is een eerbetoon aan 
de moed en inventiviteit van deze 
pioniers die overal in Amerika de 
wegen voor ons hebben gebaand.” 

Walt Disney



Sandwich met op houtvuur gegrild brood,     
gemarineerde groenten, salade, kersensaus 12,99 e

Soep van het seizoen: flespompoen, zwarte bonen, maïs, gazpacho 11,99 e

Rundercarpaccio met hazelnootsnippers, 
geserveerd met rucolasalade en hazelnootvinaigrette 13,99 e

Caesarsalade met kip: Romainesla met gemarineerde kip,  
Parmigiano Reggiano en knoflookcroutons, caesarsaus met ansjovis 12,99 e

Krabsalade, koolslasalade en zoetzure saus       13,99 e

Cobb salade: Groene salade, spekjes, gekookt ei, tomaat, ham, 
Roquefort, geroosterde kip, Emmentaler, ranch-dressing 12,99 e

Cowboyschotel  
Varkensquesadilla’s, gebraden kippenvleugeltjes, garnalenbeignets,   
met kaas gevulde jalapeño’s, guacamolesaus, tortillachips   
met geitenkaas gevulde pepers   13,99 e

VOORGERECHTEN
De verovering van het Wilde Westen

Vier samen met ons uw Verjaardag en bestel aan  35 e 
het begin van de maaltijd uw verjaardagsdessert!  
Nagerecht voor maximaal 8 personen

Kalfsrib (ong. 300 g),  
Steakhousefrites, gebakken tomaat en maïskolf 34,99 e

Rib van Angus-rund (ong. 400 g), 
Steakhousefrites, gebakken tomaat en maïskolf 39,99 e

Ribeye van Angus-rund (ong. 250 g), 
Steakhousefrites, gebakken tomaat en maïskolf 34,99 e

Gegrilde haasbiefstuk van Charolais rund (ong. 250 g), 
Steakhousefrites, gebakken tomaat en maïskolf 34,99 e

Klapstuk van Angus-rund (ong. 220 g), 
Steakhousefrites, gebakken tomaat en maïskolf  30,99 e

Gemarineerd geel haantje ‘en crapaudine’ (ong. 350 g),  
Ranchero-saus, aardappel gevuld met champignons  
en seizoensgroenten 26,99 e

Kotelet van scharrelvarken (ong. 350 g), saus met salie, 
polentafrites met rozemarijn en seizoensgroenten 26,99 e

Geroosterde gamba’s met cajunkruiden,   
seizoensgroenten, geurige rijst, gebakken tomaat 34,99 e

Crumble van Schotse zalm, witte botersaus, seizoensgroenten, 
grove aardappelpuree, gebakken tomaat 30,99 e

Vegetarische burger: Kadetje, sojasteak, tomatensaus,  
courgette, wortel, frietjes van zoete aardappel, barbecuesaus 26,99 e

HOOFDGERECHTEN
Ons vlees wordt voor uw ogen op houtvuur gegrild

geserveerd met bearnaisesaus, peper of sjalotten naar keuze. 
 Ander garnituur op verzoek 

Het vermelde gewicht van het vlees is het gewicht vóór bereiding en kan ongeveer 5% afwijken

Sundae vanille smaak   
Toppings naar keuze: brownie, rood fruit of seizoensfruit 11,99 e

Kentucky crème brûlée (crème met bourbon) 10,99 e

The big Thunder Cake: Oreotaart, crème anglaise en karamelsaus 13,99 e

Bosbessencobbler met vanille-ijs 11,99 e

Molly Brown’s Lemon Pie    
Citroentaart, sinaasappel, grapefruit en abrikozencoulis  13,99 e

Vruchtensalade en amandelpesto (zonder toegevoegde suiker) 10,99 e

Heerlijke koffie of thee 11,99 e

NAGERECHTEN
Aan het einde van het pad



CUISSON BLEU CUISSON SAIGNANT CUISSON A POINT CUISSON BIEN CUIT
BLOODY RARE MEDIUM WELL DONE

CUISSON BLEU CUISSON SAIGNANT CUISSON A POINT CUISSON BIEN CUIT
BLOODY RARE MEDIUM WELL DONE

CUISSON BLEU CUISSON SAIGNANT CUISSON A POINT CUISSON BIEN CUIT
BLOODY RARE MEDIUM WELL DONE

CUISSON BLEU CUISSON SAIGNANT CUISSON A POINT CUISSON BIEN CUIT
BLOODY RARE MEDIUM WELL DONE

Heel even op de grill 
aangebakken vlees

Goeddoorbakken  
vlees, rood van binnen

Vlees dat rood is van bin-
nen en sappig van buiten

Vlees dat door  
en door gaar is

MENU VAN DE SHERIFF
Voorgerecht en Hoofdgerecht  3199 e 

Drankjes niet inbegrepen

Voorgerecht, Hoofdgerecht en Nagerecht  3799 e 
Drankjes niet inbegrepen

VOORGERECHTEN
Krabsalade, 

koolslasalade en zoetzure saus  
of 

Caesarsalade met kip 
Romainesla met gemarineerde kip, Parmigiano Reggiano  

en knoflookcroutons, caesarsaus met ansjovis
of 

 Soep van het seizoen

HOOFDGERECHTEN
Klapstuk van Angus-rund (ong. 220 g), 

Steakhousefrites, gebakken tomaat en maïskolf 
of 

Crumble van Schotse zalm,  
witte botersaus, seizoensgroenten, grove aardappelpuree, 

gebakken tomaat
of 

 Vegetarische burger  
Kadetje, sojasteak, tomatensaus, courgette, wortel,  

frietjes van zoete aardappel, barbecuesaus

NAGERECHTEN
The big Thunder Cake 

Oreotaart, crème anglaise en karamelsaus
of 

Sundae vanille smaak 
Toppings naar keuze: brownie, rood fruit of seizoensfruit

of 
Vruchtensalade en amandelpesto 

(zonder toegevoegde suiker)



De “zelfgemaakte” schotels zijn ter plaatse vervaardigd met rauwe producten.  
Beste bezoeker, indien u een allergie heeft, kunt u zich wenden tot één van onze 
personeelsleden voor een informatieboekje over de aanwezigheid van allergenen 

in onze gerechten.

Prijz en inclusief btw

Vegetarische suggestie.

MENU VAN DE COWBOY
Voorgerecht, Hoofdgerecht  

en Nagerecht à la carte  4299 e

Drankjes niet inbegrepen

VOORGERECHTEN
Cobb salade 

Groene salade, spekjes, gekookt ei, tomaat, ham,  
Roquefort, geroosterde kip, Emmentaler, ranch-dressing   

of 

Rundercarpaccio met hazelnootsnippers, 
geserveerd met rucolasalade  

en hazelnootvinaigrette
of 

Sandwich met op houtvuur gegrild brood, 
 gemarineerde groenten, salade, kersensaus

HOOFDGERECHTEN
Gegrilde haasbiefstuk van Charolais rund (ong. 250 g),  

Steakhousefrites, gebakken tomaat en maïskolf
of 

Gemarineerd geel haantje ‘en crapaudine’ (ong. 350 g),  
Ranchero-saus, aardappel gevuld met champignons  

en seizoensgroenten
of 

Geroosterde gamba’s met cajunkruiden, 
seizoensgroenten, geurige rijst, gebakken tomaat

NAGERECHTEN
À la carte



KINDERMENU
voor kinderen van 3 t/m 11 jaar

1899 e

Voorgerecht, Hoofdgerecht, Nagerecht en Drank
Vittel® (33 cl) of Minute Maid® Sinaasappel* of Appel* of Melk (20 cl) 

Op verzoek kan een andere frisdrank (25 cl) worden gekozen.

PREMIUM KINDERMENU 
voor kinderen van 3 t/m 11 jaar

3299 e

Voorgerecht, Hoofdgerecht, Nagerecht en Drank
Vittel® (33 cl) of Minute Maid® Sinaasappel* of Appel* of Melk (20 cl) 

Op verzoek kan een andere frisdrank (25 cl) worden gekozen.

OF
Krabsalade,  

koolslasalade en zoetzure saus   

Cheeseburger:  
gehakt, cheddar, tomaat, rode ui, salade, seizoensgroenten

Sundae vanille smaak met saus naar keuze: chocola of karamel 
of Kwark met rodevruchtencoulis

De “zelfgemaakte” schotels zijn ter plaatse vervaardigd met rauwe producten. 

OF
  Tomatencrèmesoep

Silver Spur’s Burger:  
Hamburger, tomaat, sla en seizoensgroenten
Sundae vanille smaak met chocoladesaus

Frisse maissalade

Pasta met tomaten-basilicumsaus

Fruitsalade

Vittel® (33 cl)

MENU DISNEY CHECK

 Caesarsalade:   
Romainesla met gemarineerde kip, Parmigiano Reggiano,  

en knoflookcroutons, caesarsaus met ansjovis
Geroosterde kipfilet met seizoensgroenten

Vruchtensalade en amandelpesto   
(zonder toegevoegde suiker) 

Vittel® (33 cl)

MENU DISNEY CHECK PREMIUM

*Op basis van geconcentreerd vruchtensap

Dit menu (zonder wijziging) bevat ten minste 2 porties fruit 
en groenten en is arm aan verzadigde vetten

Vegetarische suggestie
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