Starters
Gumbo

Om te beginnen, Louisiana vissoep
op eigen wi jze bereid met veel vis.

5.75

Garlic bread

Een speciaal geprepareerd broodje
met veel verse knoflook.

4.75

Tomato tomato

Ouderwets lekkere goed gekruide
tomatensoep met ballen.

5.25

Black angus carpaccio

Een heerli jke carpaccio van black angus
met een zachte truffeldressing.

10.50

Macho nacho

Stoere nacho`s met kaas en gekruid
rundergehakt, zo uit de oven.

8.75

Ribs and wings

Onze wereldberoemde spare ribs en kippen
vleugels met smokey Joe’s bbq saus.

8.75

Cajun shrimps

Gebakken garnalen met knoflook
en cajun kruiden.

9.75

Vrienden plank

Een plank vol warme en koude hapjes
om samen van te genieten,
vanaf twee personen.

9.75 p.p

Stuffed mushrooms

Met gekruid gehakt gevulde
champignonkoppen, in een warme
Knoflooksaus met kaas gegratineerd.

8.50

11.50

Steak&salad

12,75

Gefrituurde uienringen
Chicken wings 4st
Chicken wings 8st
Poppers
Chicken fingers
Serranoham
Cajun aardappels
Calamaris
Gemarineerde olijfjes
Spaanse worst
Taco chips met guacamole
Broodje met kruidenboter
Broodje met aioli

The Italian Dream

Een droom van een burger met rucola
en zongedroogde tomaat, afgemaakt
met parmezaan en truffelmayonaise.

Breast

Thigh

14.75

Wings

The Big Chicken

Kipburger van de hoogste kwaliteit met
heerli jke zachte Ierse cheddar en
afgemaakt met de echte burger saus.

Leg

14.75

Een vegetarische burger op een floured
bun met tomaten salsa, avocado,
rode ui en lekker veel sla.

14.75

Zo uit de pan op de grill.

Cajun
3.50
4.50
8.50
4.75
4.25
4.50
3.25
4.75
3.00
3.50
3.00
3.50
3.50

Spare
Ribs

Fat Alice staat bekend om
haar geweldige manier van
marineren en kruiden van
haar spare ribs. U heeft keus
uit cajun (pittig), sweet honey (zoet),
smoked (gerookt) of gewoon natural.

Natural

Apitizers
Kleine hapjes voor bi j de borrel
of als klein voorgerecht.

14.75

Spare ribs

Caesar salad

Heerli jk gegrilde steak op
een frisse salade.

Een heerli jke sappige burger van Iers
rund op een handgemaakte floured
bun met zachte cheddar (7 maanden
geri jpt), gegrild buikspek en de echte
Amerikaanse burgersaus.

11.75

Salads
De klassieker onder de salades
met gegrilde kalkoenfilet.

The New Yorker

Baja Burger

Smoked salmon

Warme huisgerookte zalm met
een mierikswortelsausje.

Burgers

Lekker pittig gemarineerd.

Sweet honey

Met honing marinade.

17.50
17.75

Loin

Blade

Leg/Ham

Leg

Belly

Hock

Smoked

17.75

Gerookte spare ribs.

Combo

Combinatie van cajun, honing
en gerookt.

18.75

17.75 Spare rib XL

24.50

Een extra grote portie.
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Sirloin

Short
Loin

Rib
Chuck

Flank

Short
Plate

American Cajun & Grill

Brisket &
Shank

House specials

Vegetarian plates

Having it all

Baja Burger

Mixed grill van verschillende soorten
vlees voor wie geen keuze kan maken.

18.25

Surf & turf

Een topper uit Louisiana, rumpsteak en
gamba’s van de grill met knoflook.

21.75

Porky and the peanuts.
Een swingende saté van
zalig zachte varkenshaas
met een funky pindasaus.

Wi j van Fat Alice & Moody Cracker
zi jn trots op onze grillgerechten.
Door voortdurende controle op
de kwaliteit van ons vlees en de
inmiddels jarenlange ervaring in
het specifiek marineren, grillen en
kruiden van onze steaks durven wi j
dan ook rustig te beweren…
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Rumpsteak

Kogelbiefstuk van 225 gram.
Thigh

Breast

Wings

Big mama

17.50
21.50

Leg

Kogelbiefstuk van 350 gram.

Sirloin steak

24.50

Entrecote van 225 gram

Tenderloin steak

Zachter bestaat niet,
zalige ossenhaas steak.

27.50

Ribeye steak

Gemarineerde ribeye
van 250 gram.
Spare
Ribs

23.75

Loin

Blade

Leg/Ham

Leg

Belly

Steak Platter

Ribeye, sirloin en rump
(vanaf 2 pers)
Hock

31.50 p.p

Round

Sirloin

Short
Loin

Maak het eens extra feesteli jk
met een van de volgende
à la-minute gemaakte sausen:

Warme sausen

Mexican turkey

16.75

Burrito

Een opgerolde tortilla gevuld met gekruid
rundergehakt en gegratineerd met
cheddarkaas, geserveerd met
frisse salade.

16.50

2.75
2.75
2.75

Champignonroom
Peperroom
Pindasaus

Koude sausen
Smokey joe’s bbq sauce
Knoflook
Cocktail
Aioli
Mayonaise
Ketchup
Curry

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

X-TRA PORTIES

Fish specialties

Gepofte aardappel met sourcream

Cajun fish grill

per portie

19.75

Louisiana shrimps

Forse garnalen op de traditionele cajun
manier bereid met veel verse knoflook, rode
peper en meegebakken groente.

21.50

Crunchy salmon

Zalm uit de oven met een krokante
kruiden korst.

Verschillende soorten groentes op z`n
Mexicaans gekruid daarna opgerold in een
zachte bloemtortilla, lekker uit de oven
met cheddar.

Gefrituurde cajun aardappels
per portie

Warme groente
per portie

Frites

per portie

Maïskolf

18.25

per portie

3.25
3.25
3.00
3.25
3.75

Fish market stew

Bi jna elke morgen is Alice te vinden op de
vismarkt van New Orleans, waar ze de
verschillende soorten vis en schelpdieren
vandaan haalt voor haar wereldberoemde,
lekkere romige visstoofpot.

17.75

Rib
Chuck

Flank

17.25

Zalm, dorade en garnalen van de grill
met een heerli jke aioli.

Veggie burrito

17.25

Reepjes Mexicaans gekruide kalkoenfilet of
biefstuk. Gebakken met uien, paprika en
champignons samen met zachte
bloemtortilla`s en salade.
Deze kalkoenfilet heeft eerst
in de Mexicaanse marinade gelegen,
is daarna langzaam gegrild en
nogmaals gekruid.

14.75

15.75

Fajitas

Grill specials

Een vegetarische burger op een floured bun
met tomaten salsa, avocado, rode ui
en lekker veel sla.

Short
Plate

Brisket &
Shank

Fat Alice

& moody cracker
www. fat-alice.nl

American
Cajun & Grill

Desserts
Cheeky cheesecake

Een eigenwi jze cheesecake met
een bolletje yoghurt i js.

8.25

Fudgi fudge

Walnoten i js met karamelsaus,
stukjes karamel en slagroom.

6.75

Cookie dough

Chocolade i js met stukjes chocolatcookies, warme
brownie, chocoladesaus en natuurli jk slagroom.

7.25

Frozen yoghurt

Een frisse combinatie van yoghurt-bosvruchteni js
en slagroom.

6.75

Mud slide

Het roomi js en de slagroom worden overgoten
met kahlua en chocoladesaus.

6.75

The super bowl

Vi jf soorten i js met slagroom, gewoon lekker
genieten, alleen of met z`n tweeën.

The piccolo

Twee bolletjes i js naar keuze met slagroom.

Lemon sorbet

Een sorbet van heerli jk fris citroen i js.

8.50
4.00
6.50

IJs soorten: chocola, vanilleroom, walnoot,
aardbei, yoghurtbosvruchten, citroen.

Hot Drinks
Koffie
Espresso
Cappuccino
Koffie-verkeerd
Latte macchiato
Thee

2.35
2.35
2.65
2.65
2,75
2.25

Iets lekkers bi j de koffie, we hebben een ruime
keus likeuren o.a tia maria, kahlua, amaretto,
drambuie, galliano, grand marnier, baileys,
sambuca, cuarenta y tres of frangelico.

Irish coffee (whisky)
French coffee (grand marnier)
Louisiana coffee (southern comfort)
Italian coffee (amaretto)
Mexican coffee (kahlua)
Jamaica coffee (tia maria)
Fat Alice coffee (cuarenta y tres)

6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50

Fat Alice

& moody cracker
www. fat-alice.nl

American Cajun & Grill

