GRill specials

(te bestellen tot 22.00)

Beercan Chicken | 16

biergestoomde kip met friet,
seizoensgroenten en huisgemaakte
biersaus.

Hot dogs

kalfsdog met zuurkool,
rode kool, augurk,
chimichurri, amsterdamse
oude kaas en gepekelde
rode ui.

menu 14,50
single 9,50

hamBurgers

Fat freddy

porkdog met zuurkool,
rode kool, augurk,
ananassalsa, buikspek,
gepekelde rode ui en
homemade bbq saus.

menu 13,50
single 8,50

Wisselend vleesgerecht

250g vlees met friet, mais,
huisgemaakte saus. vraag het aan
ons personeel of kijk binnen op ons
krijtbord.

Chicken winner

pittige kipdog met
zuurkool, rode kool,
augurk, pulled chicken,
sweet baby ray saus,
gebakken uitjes en
gepekelde rode ui.

Hotdog van de
maand

wisselende hotdog, vraag
het aan ons personeel
of kijk binnen op ons
krijtbord.

menu 13,50
single 8,50

(te bestellen tot 22.00)

Angusburger

160g, ijsbergsla, tomaat, augurk,
chimichurri mayo, gefrituurde
kappertjes en gepekelde rode ui.

Menu 14,50
single 9,50

rosé gegaard, mesclun, tomaat,
augurk, amsterdamse oude
kaas, chimichurri, gekookt ei en
gepekelde rode ui.

menu 18
single 13

vier uur langzaam gegaarde ribs
met friet, mais, seizoensgroenten
en homemade bbq saus.

(te bestellen tot 22.00)

Beer’s best friend

Wagyu burger

Freddy’s Ribs | 16

Royale with cheese

Big kahuna burger

menu 17
single 12

menu 15
single 10

Veggie burger

Burger van de maand

dubbele angus burger (220g),
ijsbergsla, tomaat, augurk,
cheddar, bacon, homemade bbq
saus en gepekelde rode ui.

wisselende vegetarische burger,
vraag het aan ons personeel of kijk
binnen op ons krijtbord.

licht pittige kipburger, ijsbergsla,
tomaat, augurk, ananassalsa,
cheddar, homemade bbq saus en
gepekelde rode ui.

wisselende burger, vraag het aan
ons personeel of kijk binnen op ons
krijtbord.

menu 13,50
single 8,50
meer prijs menu : frietjes of gepofte aardappel,
mais en klein dessert.

lunch

(te bestellen tot 16.00)

pulled chicken | 8

sandwich slice,
gemengde sla, tomaat,
augurk, pulled chicken,
kokos kerrie dressing,
gebakken uitjes en
gepekelde rode ui.

crispy pork
belly | 8,50

sandwich slice,
gemengde sla, rode kool,
zuurkool, tomaat, augurk,
knapperige buikspek,
ananassalsa, home made
bbq saus en gepekelde
rode ui.

Croques

pulled beef | 9

sandwich slice,
gemengde sla, tomaat,
augurk, gepekelde rode
ui, premium pulled beef,
sweet baby ray saus en
gefrituurde kappertjes.

oude kaas | 6,50

sandwich slice,
gemengde sla, tomaat,
augurk, gepekelde rode
ui, amsterdamse oude
kaas en honing tijm
mosterd.

(te bestellen tot 16.00)

Croque madame* | 4,50
tosti met ham, kaas, bechamelsaus en spiegelei.

Croque monsieur* | 4
tosti met ham, kaas en bechamelsaus.

*vega optioneel

Salads / soups
Salad pulled
chicken | 9,50

gemengde sla, tomaat,
gepekelde rode ui ,
gebakken uitjes en kokoskerriedressing.

linzensoep | 5

(tot 22.00)

Veggie salad | 9,50

wisselende vegetarische
salade, kijk binnen op het
krijtbord of vraag het aan
ons personeel.

huisgemaakte vegetarische linzensoep.

eggs and
bacon | 7,50

sandwich slice,
gemengde sla , tomaat
augurk, gepekelde rode
ui, bacon, twee gebakken
eieren en amsterdamse
oude kaas.
vega optie:
zongedroogde tomaat

American
pancakes | 6,50

met maple syrup, boter
en gemengd fruit.

Philly cheese
steak | 8,50

zuurkool, rode kool, malse
runderreepjes, freddy’s
kaassaus afgetopt met
ananassalsa en
jalapeños.

broodje van de
maand

wisselend broodje, vraag
het aan ons personeel
of kijk binnen op ons
krijtbord.

Borrelhapjes

(tot 24.00)

olijven | 3
broodmand | 5
Bitterballen, 7 st | 6
jalapeño poppers, 7st | 7
Buffalo wings, 5 st | 7
Borrelplank kaas | 12
Borrelplank vlees | 13
Borrelplank combi | 16
meat lover | 16,50
(een plankje met diverse stukken warm vlees uit de streek,
dips en breekbrood)

FREDDY'S RUSTIC FRIES | 3
freddy's crazy fries* | 5
(met freddy's kaassaus, chimichurri,
tomaten salsa en jalapeños)

*add: pulled chicken/beef | 2,50

