
Burgers 

hoofdgerechten 

B.A.S. Burger 

Overloaded

vegaburger

smokey ribs 
Smokey BBQ  

asian  

Sweet chili 

hot shiracha
Dorade 

Entrecote 

ladysteak

gegrilde varkenshaas

voorgerechten
Brood met smeersels 

carpaccio 

chicken lolly

ribfingers 

gamba’s aglio olio 

saté 
kipsaté 

B.A.S. boter | kinkelsaus || 4,5

Dun gesneden rundvlees | groene kruiden mayonaise | 
Old Amsterdam | gedroogde tomaat | pijnboompitten || 12,5

Gemarineerde kippenboutjes uit eigen smoker | mangolak |
bosui | rode peper | krokante mais || 9

Gemarineerde spareribs zonder bot | bosui | rode peper | 
krokante ui | hoisin saus || 8,5

Gemarineerde garnalen | groene kruiden | bruschetta |
krokante wonton || 11

Burger | little gem | tomaat | augurk | BBQ saus |
verse friet || 13,5

Burger | little gem | gekaremeliseerde uien | tomaat | 
augurk | pulled pork | BBQ saus | verse friet || 16,5

Bonenburger | tomatensalsa | taco chips | cheddar |
chili saus | guacamole | crème fraiche | rode ui | 
verse friet || 16,5 

Spies free range kipfilet | satésaus | huisgemaakte 
atjar | casave kroepoek | verse friet || 17 

Gebakken doradefilet | gegrilde citroen | romein harten |
tomatensalsa | bosui | groene kruiden || 18

Entrecote | BAS boter  || 25,5

Gegrilde tournedos | peperjus || 24,5

Varkenshaas | champignonroomsaus || 19,5

Gemarineerd en afgelakt met BBQ saus || 18,5

Gemarineerd en afgelakt met Hoisin saus || 19,5

Gemarineerd en afgelakt met sweet chili saus  || 19,5

Gemarineerd en afgelakt met shiracha saus || 19,5

Met verse friet | coleslaw | BBQ saus | knoflooksaus 

Mais ribs 
Gemarineerde maisfingers | mangolak | Pico de Gallo || 17,5

MET VERSE FRIET EN SEIZOENSGROENTEN

* extra kaas || 1 

ossenhaassaté 
Ossenhaas | satésaus | huisgemaakte 
atjar | casave kroepoek | verse friet || 21,5 

Heeft u speciale (dieet) wensen of allergieën? 
Geef het door aan een van onze medewerkers 
dan houden wij daar graag rekening mee.

Diner
16.00 UUR TOT  21.00 UUR

pincanha 
Staartstuk van rund | gegrild op de BBQ | Argentijnse salsa
verde | Pico de Gallo || 21,5

Bavette
Flank steak | gegrild op de BBQ | Argentijnse salsa
verde | Pico de Gallo || 25



Burger | little gem | tomaat | augurk | BBQ saus |
verse friet || 13,5

Burger | little gem | gekaremeliseerde uien | tomaat | 
augurk | pulled pork | BBQ saus | verse friet || 16,5

Bonenburger | tomatensalsa | taco chips | cheddar |
chili saus | guacamole | crème fraiche | rode ui | 
verse friet || 16,5 

Spies free range kipfilet | satésaus | huisgemaakte 
atjar | casave kroepoek | verse friet || 17 

Gemarineerd en afgelakt met BBQ saus || 18,5

Gemarineerd en afgelakt met Hoisin saus || 19,5

Gemarineerd en afgelakt met sweet chili saus  || 19,5

Gemarineerd en afgelakt met shiracha saus || 19,5

Met verse friet | coleslaw | BBQ saus | knoflooksaus 

* extra kaas || 1 

Ossenhaas | satésaus | huisgemaakte 
atjar | casave kroepoek | verse friet || 21,5 

BAS Beers and Steaks

BAS Barneveld

Dessert  

blueberry cheesecake 

Chocolade brownie 

Huisgemaakte cheesecake | bosbessen jam || 8,5

Huisgemaakte brownie | witte chocolade mousse | 
gekarameliseerde hazelnoot || 6,5

tafeltje vol   
Variatie van diverse voorgerechten. 
Laat u vooral verrassen door de chef || 14.5 p.p. 

Avondje vol   
Een gezellige avond vol verrassingen ! || 35 p.p.

Om te delen

smokey b.as   

meat b.A.S.

Alles is voor bassie 
Vanille roomijs | caramel roomijs | 
chocolate cookies | caramelsaus | slagroom || 7,5

dame blanche 
Vanille roomijs | chocoladesaus | slagroom || 8,5

Proeverij van :
Voorgerechten | hoofdgerechten | dessert 

( 400 gr ) 
Heerlijk ambachtelijk bereide en gerookte producten. 
Wij serveren deze periode oa de volgende 
vleesgerechten ;
Pulled pork | BBQ chicken | spareribs | chicken lolly | 
curryworst || 25 p.p. 

28 dagen gerijpt ( rund) vlees. Door het rijpen verliest 
het vlees vocht, waardoor de smaak een stuk intenser
wordt. Het zal altijd een variatie zijn van 4 a 5 
verschillende stukken vlees || 34.5 p.p.

GESERVEERD MET VERSE FRIET EN SEIZOENSGROENTEN

good food is 
all the sweeter 
when shared 
with good friends 

( 400 gr ) 


