
LET'SHARE
Pastinaak soep

Hazenpeper

Porchetta

Start met deze heerli jk winterse, romige
soep. Natuurli jk eerst gerookt op de BBQ
en daarna gepureerd tot een zijdezachte
soep. Afgemaakt met truffelolie, beter
gaat het niet worden!

+ breekbrood, aioli & kruidenboter

Een échte Big Boys klassieker: 
 stoofvlees van haas. Gemaakt in de
Dutch oven en langzaam gegaard op
onze eigen smokers. Gegarandeerd
succes!

Ingerolde buikspek met een vulling van
venkelzaad, pijnboompit, citroen,
rozemarijn en knoflook. Low en slow
bereid zodat je er thuis meteen van kunt
genieten. 

Bavette rollade
Bavette steak gevuld met zongedroogde
tomaten en spinazie. Kort gegrild op de
BBQ. Een waardig kerstgerecht! 

Zeebaars filet
Kraakverse zeebaars, gekruid met onze
eigen Big Boys Mediterranean dry rub.
Zacht op de huid gerookt en tot in
perfectie gegrild!

Bijgerechten
Brandade | Heerli jke ovenschotel van
fluweelzachte aardappelpuree met
kabeljauw, knoflook en tijm boter 

Antiboise | In feite een dressing van tomaat,
olijf, kappertjes en balsamico 

Roasted veggies | Winterse, geroosterde
groenten. Past er perfect bij!

BBQ baked beans | Een echte BBQ
klassieker, die in zo’n beetje ieder BBQ
restaurant in de Verenigde Staten op het
menu staat

Rode ui compote | Kruidige en zoete jam
van rode ui. Past perfect bij Porchetta of
Hazenpeper. Jam(mie)!

Pepersaus | Eigenlijk perfect bij ieder stuk
vlees

Bij het hoofdgerecht

Tijdens kerst gaat er niets boven lekker met z'n allen aan tafel zitten. Met dit
shared dining menu staat de hele tafel vol met eten en kun je opscheppen waar
je zelf zin in hebt. Natuurlijk is alles voorbereid op onze BBQ's en smokers. Op
deze pagina staat de inhoud van de kerstbox. Op pagina 2 zijn alle add-ons te
vinden. Deze kun je los (bij)bestellen. Alle producten in de kerstbox zijn ook los
verkrijgbaar. Let op, de kerstbox is per 2 personen te bestellen. Let's share!
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Friandises
Kleine, zoete lekkernijen. Perfect voor bij
een kopje koffie of thee. Of een smokey
limoncello. Van Big Boys bijvoorbeeld.  
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ADD-ONS

Zalm

Beefhammer

Kalkoenpoot 

Low and slow runderschenkel van meer
dan 1.5 kilo. Gelakt met BBQ saus en
rozemarijn. 

Heerli jk, vers stuk zalm met onze eigen
kruidenrub. 

Een echte klassieker, maar dan Big Boys
style. Volledig ingesmeerd met onze 
 Epic Africa rub.

Buikspek
Een van onze signatures: 12 uur op
appelhout gerookt en gegaard buikspek!

Quiche
Gegratineerde groentetaart met een
fijne smaak van kerrie. Aanrader!

Melanzane alla Parmegiana 
Klassieke Italiaanse lasagne maar dan
zonder lasagne bladen en gehakt,  wel
met aubergine, basilicum, Parmezaanse
kaas en mozzarella.  Buonnissimo! 

Smokey Limoncello 
Onze eigen homemade limoncello!
Mét Big Boys-touch natuurli jk. We
hebben de citroenen eerst gerookt voor
een extra diepe smaak. 

Wil je dit jaar extra uitpakken? Of zie je iets
staan wat je gewoon echt niet kunt missen? Kies
dan voor onze add-ons. Ook gewoon los te
bestellen.
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