Afhaal menu Fat Alice
Garlic bread

4.75

Een speciaal geprepareerd broodje met veel verse knoflook.

Black angus carpaccio

10.50

Met een heerli jke truffeldressing.

Macho nacho

Stoere nachos met kaas en gekruid rundergehakt,
zo uit de oven.

Broodje met kruidenboter
Chicken wings 

Goed gekruide kippenvleugels met bbq saus.

8.75

3.50
4 stuks 4.50
8 stuks 8.50

House specials
Mexican turkey

16.75

Deze kalkoenfilet heeft eerst in de Mexicaanse marinade
gelegen, is daarna langzaam gegrild en nogmaals gekruid.

Burrito

Een opgerolde tortilla gevuld met gekruid gehakt, kip
of vega. gegratineerd met cheddarkaas, geserveerd
met frisse salade.

16.50

Having it all

18.25

Surf & turf

21.75

Mixed grill van verschillende soorten vlees, voor wie
geen keuze kan maken.
Een topper uit Louisiana; biefstuk en garnalen.

Porky and the peanuts

Een swingende saté van zalig zachte varkenshaas
met een funky pindasaus.

Grill specials

17.25

23.75

19.75

Louisiana shrimps

21.50

Crunchy salmon

18.25

Zalm, dorade en garnalen van de grill met een heerli jke aioli.
Forse garnalen op de traditionele cajun manier bereid met
veel verse knoflook, rode peper en meegebakken groente.

Spare ribs

Natural, zo uit de pan op de grill.
Cajun, lekker pittig gemarineerd.
Sweet honey, met honing marinade.
Smoked, gerookte spare ribs.
Combo, combinatie van cajun, honing en gerookt.
Chicken ribs, portie goed gekruide kip spare ribs.

op een frisse salade.

12,75

Steak&salad, heerli jke gegrilde steak

Burgers

The New Yorker

14.75

The Big Chicken

14.75

Baja Burger

14.75

The Italian Dream

14,75

Een heerli jke sappige burger van Iers rund op een
handgemaakte flourbun met zachte cheddar
(7 maanden geri jpt), gegrild buikspek en de echte
Amerikaanse burgersaus.
Kipburger van de hoogste kwaliteit met heerli jke zachte
Ierse cheddar en afgemaakt met de echte burger saus.
Een vegetarische burger op een flourbun met
tomaten salsa, avocado, rode ui en lekker veel sla.
Rucola, zongedroogde tomaat afgemaakt
met Parmezaan en truffelmayonaise.

Koude sausen

Warme sausen

Knoflook

Pinda saus

BBQ steak saus
Cocktail

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

Peper room

Champignonroom

X-TRA PORTIES

Gepofte aardappel met sourcream
Gefrituurde cajun aardappels
Friet
Maïskolf

2.75
2.75
2.75

3.25
per portie 3.25
per portie 3.25
per portie 3.75
per portie

Al onze gerechten worden geserveerd met friet en salade.

Cajun fish grill

Zalm uit de oven met een krokante kruiden korst.

11,50

Curry

Ribeye steak

Fish specialties

met gegrilde kalkoenfilet.

Ketchup

17.50
21.50
27.50

Gemarineerde ribeye van 250 gram.

Caesar salad, de klassieker onder de salades

Mayonaise

Rumpsteak, kogelbiefstuk van 225 gram.
Big mama Kogelbiefstuk van 350 gram.
Tenderloin steak

Zachter bestaat niet, zalige ossenhaas steak.

Salads

18.00
18.00
18.00
18.00
19.50
15.50

Desserts

De New York cheesecake
Fudge brownie

4.75
3.75

Graag uw bestelling telefonisch
doorgeven op 0341263806

Fat Alice

& moody cracker
www.fatalice-nunspeet.nl
Stationslaan 66
8071 CN Nunspeet
Tel: 0341 263806
fatalice@hotmail.com

American
Cajun & Grill

Pri jzen onder voorbehoud.

Starters

Tel. 0341263806

ALICE AT HOME
We gaan borrelen, gourmetten en barbecueën.
Vriendenplank
koud

• Spare ribs
• Chickenwings
• Gegrild buikspek
• Texaanse grillworst

• Fuet (Spaanse harde worst)
• Gerookte kip-honing salade
• Toni jn salade
• Filet Americain trio
• Room brie
• Gemarineerde oli jfjes
• Aioli
• Kruidenboter
• Rustiek brood
Voor 4 a 5 pers.

20 min op 180 gr in een
voorverwarmde oven.
Voor 4 a 5 pers.

35.50

Fats carpaccio xxl
Een schaal van onze beroemde
carpaccio met truffeldressing,
kaas, rucola en nootjes.
Geserveerd met rustiek brood
en kruidenboter.

Voor
3 a 4 pers.

35.50

Gourmet royaal
• Rumpsteak gekruid
• Kipfilet gemarineerd
• Hamburger
• Varkensschnitzel
• Sla vink
• Shoarma
• Rustiek brood met
kruidenboter
• Smokey joe bbq saus
• Knoflooksaus
• Cocktailsaus
Voor 4 a 5 pers.

54.50

De borrelplanken, gourmet
en bbq graag drie dagen
van tevoren bestellen op
0341263806 vanaf 14.00 uur
of op fatalice@hotmail.com.

32.50

Gourmet royaal
luxe

Fat Alice
BBQ basket

• Diamanthaas gekruid
• K ippenhaas gekruid
• Black angus burger
• Varkensoester
• Flat iron spies gemarineerd
• K ip shoarma
• Rustiek brood met
kruidenboter
• Smokey joe bbq saus
• Knoflooksaus
• Cocktailsaus
Voor 4 a 5 pers.

• Angus burger
• Spare ribs, sweet honey of
cajun
• Jalapeno bbq worst
• Rib eye steak, gekruid
• Rustiek brood met
kruidenboter
• Smokey joe bbq saus
• Knoflooksaus
• Cocktailsaus

59.50

Fat Alice

& moody cracker
www.fatalice-nunspeet.nl

Tel: 0341 263806

Vanaf 4 pers. 

p.p.

17.50

Home baked ribs
De overheerli jke spare ribs van
Fat Alice uit eigen oven.
• Natural, licht gekruid.
• Cajun, lekker pittig
gemarineerd.
• Sweet honey, met honing
marinade.
• Smoked, gerookte spare rib.
Geserveerd met een gepofte
aardappel met sourcream,
spek en groente.
De ribs, gepofte aardappel en
groente 20 min op 200 gr in een
voorverwarmde oven.
p.p.

16.50

Pri jzen onder voorbehoud.

Vriendenplank
warm

