AFHALEN EN BEZORGEN…
New York Bagel

€ 02,95

Warme zachte bagel met homemade kruidenboter en aioli

Chicken George Wings

05 stuks
10 stuks

€ 04,95
€ 09,95

Kippenvleugeltjes met een zoete BBQ of een pittige marinade

Blue Cheese Burger (ca 200 gram)

€ 12,95

Een homemade burger met blauwe kaas, bacon, rode ui,
sla en BBQ saus

Betty Boop Burger (ca 300 gram)

€ 14,95

Homemade burger geserveerd met rode ui, tomaat, sla,
Pickle relish, BBQ saus, cheddar, bacon en gebakken ei

Ticket to the Tropics Burger (ca 200 gram)

€ 12,95

Heerlijk sappige homemade burger met ananas, sla, BBQ saus,
Cheddar en bacon

Triple Chicken Burger (ca 300 gram)

EXTRA’S EN DRANKEN
Steak frites
Uienringen met knoflooksaus
Gegrilde maiskolf met kruidenboter

€02,50
€03,75
€03,25

Aardbeien milkshake
Chocolade milkshake
Bananen milkshake
Oreo milkshake

€03,75
€03,75
€03,75
€04,75

Betty Boop bier blond of dubbel fles
Budweiser bier fles

€03,50
€03,25

Zoete witte wijn Spätlese fles
Droge witte wijn Chardonnay fles
Rode wijn Malbec fles
Rode wijn Carnivor fles

€
€
€
€

16,50
16,50
16,50
22,50

€ 14,95

3 kipburgers met rode ui, sla, tomaat, BBQ saus, pickle relish,
Cheddar en bacon

Texas Spare Ribs (ca 500 gram)

€ 15,95

Malse varkens ribs met een zoete BBQ of pittige marinade

Alabama Spare Ribs (ca 700 gram)

€ 19,95

Heerlijke kalfs ribs met een zoete BBQ of pittige marinade

El Barrio Gamba’s

€ 24,50

Gamba’s op Spaanse wijze met veel knoflook en brood, die door
uzelf gepeld moeten worden. Je likt je vingers erbij af!

Kindermenu

€ 8,95

Kindermenu met een cheeseburger of spare ribs met friet en appelmoes

Hoe werkt het afhalen en bezorgen…
•

Donderdag tot en met zondag van 16.30 tot 20.00
uur aan de Koornmarkt 93

•

Maximaal 3 gasten tegelijk in het restaurant

• Houdt 1,5 m afstand en desinfecteer je handen
• Bestellen kan via whatsapp op
nummer 06 26 60 58 60
• Afhaaltijd/bezorgtijd in overleg

BETTY BOOP KAN UW STEUN GOED GEBRUIKEN
KOOP DAAROM ONZE UNIEKE DESIGNFLES MET ONS LOGO
VOOR U EN VOOR ONS EEN BLIJVENDE HERINNERING!
Betty Boop design waterfles met ons logo
plat of bruis 0,33l
Betty Boop design waterfles met ons logo
plat of bruis 0,75l

€ 11,50
€ 16,50

