
Burgers

Alle burgers worden vers bereid in onze 

Spaanse Josper-oven 

 Burger 

200 grams gegrilde hamburger geserveerd 

op een brioche bun met ijsberg

sla, tomaat, rode ui en ketchup

Extra’s

- Cheddar

- Crispy bacon

Veggie burger

- Gegrilde vegetarische burger op een

brioche bun met ijsbergsla, tomaat, rode

salsa, jalapeño mayonaise, kool salade,

avocado en nacho chips

Sweet & spicy Asian chicken burger

- In panko gebakken spicy kipfilet op een

brioche bun met ijsbergsla, oosterse

groenten, Thaise chili mayonaise en

mango

Friet met mayonaise  2,5 

8,5

+1

+1

8,5

9,5

7,5

8,5

8,5

PokéÇbowl

Traditioneel gerecht uit Hawaii, 

geserveerd met rijst, sla, groenten, 

furikake, soja saus, wasabimayonaise

en sesam

- Veggie

- Torpedo garnalen

- halve kreeft

7

8,5

17,5

Caesar salde

De klassieke salade uit de Verenigde 

Staten vernoemd naar restauranteigenaar 

Caesar Cardini. Een salade die uit nood is 

ontstaan met de volgende ingrediënten, 

Romeinse sla, ansjovismayonaise, rode ui, 

croutons, Parmezaanse kaas, crispy bacon 

en gekookt eitje

- basis

-geroosterde bbq kip

-torpedo garnalen

-halve kreeft

8

10

11,5

17,5

Afhalen  kan,  we hanteren alle richtlijnen van het RIVM
Bezorgen in Someren , Someren-Eind, Someren-Heide en Lierop  € 2,50 

Betalen  bij voorkeur contactloos, via betaalverzoek of gepast contant 
Bestellen  even Bellen  0493-843224

Donderdag t/m zondag tussen 16:00 en 21:00

8,5

8,5

Uncle Buck kookt

Uncle Buck’s n acho’s

Classic  

- Tortilla chips uit de oven met home

made tomaten salsa, kaas, pico de gallo,

zure room en guacamole

Nacho Carne met Mexicaans

gehakt

Nacho Pollo  pulled chicken

Buckets

Asian chicken bucket 

bucket vol met lekkere kip varianten

(12 st.)

Fish and chips bucket    

gefrituurde witvis met friet en citroen-
mayonaise

 

25 

 

Kreeft van de BBQ

Hele kreeft van de bbq (400/500 gr) met home 

made cocktailsaus, chimmichurri, groene 

salade met croutons, ansjovis dressing, 
gekookt eitje en friet

Spareribs slow & low

De bekende mega lekkere spare ribs, 

geserveerd met  twee koude sauzen, coleslaw 

en friet

BBQ Kip heel/half

24 uurs gemarineerd  mais-gevoerd 
kippetje gegaard in de Spaanse Josper 
oven, geserveerd met coleslaw, twee 
koude sauzen, secrete rub en friet

16 ,5 

17,50/14,50

Buck’s Family deal    € 30 

1 hele BBQ kip met friet en 

salade bucket 6 chickenwings en 

een portie nacho classic




