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DÖNER KEBAB
of GYROSschotel
€ 7,50

Spareribs
ALL YOU CAN EAT
€ 18,- p.p.

PIZZA DAG
alle pizza’s*
€ 7,* extra vlees of vis wordt in rekening gebracht,
extra groenten worden niet doorberekend.

Sam’s Grillroom is sinds 2014 te vinden aan het Ridderplein,
midden in het centrum van Gemert. Tijdens een heerlijk diner kijkt u uit op
het mooie plein en het historische kasteel.
Het doel van ons gezellige team is onze gasten
een fijne tijd te bezorgen en lekker eten te bieden.
In onze keuken worden alle producten vers bereid. Heeft u een
voedselallergie of intolerantie? Meld het ons! Wij gaan zeer zorgvuldig om
met uw voedselallergie of voedselintolerantie. Kruisbesmetting is in onze
keuken nooit 100% uit te sluiten.
Tijdens drukke perioden kan het wat langer duren dan u gewend bent.
Wij zullen er echter alles aan doen om u
tevreden en met een goed gevoel de deur uit te laten gaan.
Tips en complimenten zijn altijd welkom.

Wij wensen u smakelijk eten!

Bij onze gerechten heeft u de keuze uit de volgende sauzen:
•
•
•
•
•

knoflook
whiskey
tomaat/ui
tzatziki
sambal

•
•
•
•
•

barbecue
chili
mayonaise
curry
ketchup

SOEPEN
Tomatensoep
Champignonsoep
Bonensoep
		

5,00
5,00
5,00

KOUDE VOORGERECHTEN
Garnalencocktail met whiskeysaus
Tonijnsalade 					
Boerensalade gemengde sla met fetakaas

7,00
6,00
5,50

WARME VOORGERECHTEN
Gehaktballetjes in rode saus 6 stuks		
Hotwings 5 stuks
			
Crispy Chicken 5 stuks

7,50
6,00
6,00

Alle voorgerechten worden geserveerd met een broodmandje inclusief kruidenboter.

WARME PITA BROODJES

alle pita broodjes worden geserveerd met salade

Shoarma					
Shoarma speciaal met paprika, champignons en uien
Gyros						
Gyros speciaal met paprika, champignons en uien
Döner Kebab 					
Döner Kebab speciaal met paprika, champignons en uien
Dürüm Döner Kebab 				
Dürüm gemarineerde kipfilet			
Wrap Crispy Chicken 		
Kipfilet			
Kipfilet speciaal met paprika, champignons en uien
Kaas
				
Ham/Kaas				
Hawaï					
Gezond				

6,00
7,50
7,00
8,50
6,00
7,50
6,00
6,50
6,50
6,50
8,00
2,00
2,50
2,50
3,00

PIZZA

al onze pizza’s hebben als basis tomaat, kaas en oregano

Margherita
					
Napolitana ansjovis
Salami salami
Prosciutto ham		
Funghi champignons
Romana kappertjes, ansjovis		
Vegetale champignons, uien, paprika
Quattro Stagione ham, champignons, salami, paprika		
Hawaï ham, ananas
Tutti Frutti diverse soorten fruit
Americana paprika, salami
Peperoni paprika
Gehakt gehakt, paprika, ui
Tonno tonijn
Frutti di Mare speciaal mosselen, tonijn, garnalen, ansjovis
Scampi garnalen
Gorgonzola 2 soorten kaas
Shoarma shoarma
Gyros gyros
Chicken kipfilet
Döner Kebab döner
Zalm zalm
Anne champignons, salami, gyros 			
Mozzarella mozarella met verse tomaat

7,75
8,00
8,00
8,00
8,00
8,25
8,50
9,50
8,50
9,00
8,50
8,00
10,00
10,00
11,50
11,00
10,00
11,50
12,00
12,00
12,00
14,00
12,00
11,50

optioneel ‘SPECIAAL’ geserveerd met uien, champignons en paprika + 1,50
extra toppings worden verrekend in de prijs

PIZZA CALZONE

dichtgevouwen pizza met als basis tomaat, kaas en oregano

Calzone ham, paprika, champignons, salami
Calzone Shoarma ham, paprika, champignons, shoarma
Calzone Kip ham, paprika, champignons, kip
Calzone Döner ham, paprika, champignons, döner
Calzone Gyros ham, paprika, champignons, gyros

11,50
11,50
11,50
11,50
11,50

HOOFDGERECHTEN VLEES - STEAK-

alle gerechten worden geserveerd met witte rijst of friet en salade

Kipfilet van de grill 3 stuks
Kipschnitzel 2 stuks 		
Varkenshaas van de grill 4 stuks
Biefstuk van de grill 300 gram met champignon- of pepersaus
Varkenshaassaté 3 stokjes met satésaus
Kipsaté 3 stokjes met satésaus		
Kipsaté en Varkenshaassaté van ieder 3 stokjes met satésaus
Lamskotelet 5 stuks		
Köfte gehakt op Griekse wijze gekruid met pita
Spareribs ZOET / PITTIG / MIX
Ribeye doorregen lende biefstuk 250 gram
Hamburger van de chef		
Cheeseburger van de chef met kaas 			
T-bone steak 400 gram		
Entrecôte 250 gram		
Ossenhaas van de grill
300 gram met paprika, ui, champignon- of pepersaus

15,00
13,00
17,25
19,00
11,25
11,25
17,50
16,00
15,00
15,50
18,00
11,00
11,50
22,25
19,00
21,00

MIX GRILL

alle gerechten worden geserveerd met witte rijst of friet en salade

Mixgrill 1
Mixgrill 2
Mixgrill 3
Mixgrill 4

shoarma, kipfilet en shaslick met pita		
shoarma, kipfilet en döner kebab met pita
varkenshaas, ossenhaas, kipfilet met paprika en uien
shoarma, kipfilet, shaslick en köfte met pita (2p.)

16,00
16,00
19,00
32,00

optioneel ‘SPECIAAL’ geserveerd met uien, champignons en paprika + 1,50

HOOFDGERECHTEN VIS

alle gerechten worden geserveerd met witte rijst of friet en salade

Gamba’s met sjalotjes en paprika in knoflookroomsaus		
Gestoofde zalm met groenten in dillesaus
Visschotel zalm, gamba’s en kabeljauw		

19,00
20,00
22,00

HOOFDGERECHTEN VLEES - GESNEDEN alle gerechten worden geserveerd met witte rijst of friet en salade,
schotels en falafel zijn met pitabroodje

Shoarmaschotel		
Shoarmaschotel speciaal met paprika, champignons en uien
Gyrosschotel		
Gyrosschotel speciaal met paprika, champignons en uien
Kipfiletschotel gemarineerd
Kipfiletschotel speciaal gemarineerd, met paprika, champignons en uien
Döner Kebabschotel		
Döner Kebabschotel speciaal met paprika, champignons en uien
Falafel 5 stuks
Kapsalon Shoarma			
Kapsalon Kip 				
Kapsalon Döner Kebab		
Kapsalon Gyros 			
Kapsalon Vega met groentemix
			
Bikremisea
stukjes kipfilet, varkenshaas en ossenhaas met uien in een pittige rode saus

11,25
12,75
11,25
12,75
11,25
12,75
10,25
11,75
11,00
11,50
11,50
11,50
11,50
10,00
15,25

optioneel ‘SPECIAAL’: geserveerd met uien, champignons en paprika + 1,50

Shoarma en gyros worden beide gemaakt van varkensvlees.
Zij verschillen in smaak door het gebruik van andere kruiden.
Döner wordt gemaakt van gekruid kalfsgehakt.

BIJGERECHTEN
bij te bestellen extra’s

Broodmandje
Friet				
Witte rijst
Witte rijst met rode saus
Pitabroodje

3,00
3,00
4,00
5,00
0,50

ITALIAANSE PASTA
geserveerd met geraspte kaas

Spaghetti Funghi met ui, champignons en roomsaus
Spaghetti Pollo kipstukjes met groenten en knoflook		
Spaghetti Vegetale groentemix en knoflook in tomatensaus
Spaghetti Bolognese met gehakt en tomatensaus
Spaghetti Frutti di mare met zeefruit, paprika, ui en roomsaus
Spaghetti Sam’s al Forno groentemix en kaas in een roze saus
Lasagna al Forno met gehakt en bechamelsaus
Lasagna al Forno Vega met groentemix en bechamelsaus

9,00
10,00
9,00
11,00
11,00
10,00
10,00
9,50

VOOR DE KLEINE ETER

alle gerechten worden geserveerd met witte rijst of friet en salade,
schotels zijn met pitabroodje

Kipsaté en Varkenshaassaté van ieder 1 stokje 		
Kipsaté 2 stokjes
Varkenshaassaté 2 stokjes		
Spareribs ZOET / PITTIG / MIX				
Shoarmaschotel 			
Gyrosschotel				
Kipfiletschotel gemarineerd
Döner Kebabschotel			
Kapsalon Shoarma			
Kapsalon Kip				
Kapsalon Döner Kebab 		
Kapsalon Gyros
Kapsalon Vega met groentemix
			

9,00
9,00
9,00
10,00
9,50
9,50
9,50
9,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,00

optioneel ‘SPECIAAL’: geserveerd met uien, champignons en paprika + 1,50

NAGERECHTEN
Dame blanche vanille ijs met chocoladesaus en slagroom
Baklava met vanille ijs, slagroom en honing
Griekse yoghurt met honing en noten 				
Vanille ijs met slagroom 					
Kinderijsje verrassing! 					

6,00
6,00
5,00
5,00
3,00

		

KOUDE DRANKEN
Frisdrank
		
		
		
		

cola - cola zero - 7up - spa blauw - spa rood dr pepper - sinas - rivella - tonic -cassis - bitter lemon fristi - chocomel - jus d’orange - appelsap

2,50

ice tea - ice tea green				

2,75

		

ranja

					 1,50

WARME DRANKEN
Koffie				
Cappucino						
Espresso							
Latte							
Thee							
Verse munt thee						
Chocomel met slagroom + 0,50					

2,50
3,00
2,50
3,75
2,25
2,70
2,50

KOFFIE SPECIALS
Irish Coffee koffie, Whisky, donkere basterdsuiker en slagroom 		
Italian Coffee koffie, Amaretto, rietsuiker en slagroom 			
French Coffee koffie, Cointreau, donkere basterdsuiker en slagroom
Spanish Coffee koffie, Licor 43 en slagroom 				

OOK LEKKER BIJ DE KOFFIE
Tia Maria - Schrobbelèr - Amaretto - Licor 43 - Ouzo Red Label - Marakesh - Port - Cointreau - Bacardi
4,00

6,50
6,50
6,50
6,50

Bavaria van de tap is een verfrissend, zuiver en goed doordrinkbaar pils met tonen van granen en fruit. Dorstlessend helder
lichtblond bier met een aangename bitter in de afdronk .

5% vol

2,70
Bavaria 0,0% Original is een verfrissend geheel alcoholvrij
pilsener met de authentieke, volwaardige biersmaak van Bavaria.
Dorstlessend en goed doordrinkbaar met een rijke smaak en een
stevige afdronk.
0,0% vol

2,60
Bavaria Radler citroen 0,0% of 2,0% is een zonnige mix van
natuurlijke citroenwaters en Bavaria bier. Friszoete dorstlesser
met natuurlijke vruchtensappen, onvervalst bierkarakter, (met of
zonder) alcoholbite en frisse afdronk.
0,0% vol / 2,0% vol

2,75
Liefmans Fruitesse is sprankelend Belgisch bier boordevol fruit.
De smaak is licht zoet en bevat accenten van aardbei, framboos,
kers, bosbes en vlierbes.
3,8% vol

3,75
Hoegaarden Wit is een witbier, zoals witbier bedoeld is. Dit is
een perfect terrasbier, een dorstlesser en verfrissend bier voor alle
dagen van de week. Met een aroma van sinaasappelschil, koriander
en kruiden. Lichtgeel van kleur en natuurlijk troebel.
4,9% vol

3,50
Palm heeft een zachte en zoete smaak. De unieke ambermouten
bepalen de basissmaak van PALM: lichte karamelsmaken met een
honingachtige malsheid.
5,2% vol

3,25

4,00

Couronne Et Lions Rosé d’Anjou Loire
Mooie klassieker, de Rosé d’Anjou is al jaren een begrip. Granaatappel
en aardbei in de smaak, in de neus verse geplukte aardbeien en frambozen. Een aangenaam zoetje is duidelijk aanwezig, maar ook de frisse
zuren maken deze Rosé mateloos popular.
Per glas € 4,00/ Per fles 0,75l. € 17,00 11% vol

Santa Alicia Chardonnay Reserva

4,00

4,00

4,00

Deze Chardonnay heeft een rijk boeket van tropisch fruit, als papaya en
ananas. Samen met de vanilletonen door de 5 maanden durende houtopvoeding maakt het deze wijn compleet. Extra lekker bij varkensvlees
of rijke vis.
Per glas € 4,00 Per fles 0,75l. € 17,00 13,5% vol

Marquis D’Alban Bordeau Moelleux
Deze licht zoete witte wijn smaakt heel fruitig met zoete tonen
gemaakt van typische Bordeaux druiven als sémillion en sauvignon
blanc. Ideaal als aperitief of begeleider bij desserts. Ook voor
liefhebbers van iets zoete wijnen een geschikte wijn voor de borrel.
Per glas € 4,00/ Per fles 0,75l. € 17,00

11% vol

Santa Alicia Merlot Reserva
Donkere paarsrode kleur. In de neus duidelijke tonen van pruimen,
zwarte bessen en specerijen. De smaak is vol rijp fruit met tonen van
peper en chocolade. Rijpe tannines zorgen voor een lange aangename
afdronk. Tip bij rundvlees, lam of kalfsvlees!
Per glas € 4,00/ Per fles 0,75l. € 17,00 13% vol

Hugo

Een zoete licht sprankelende wijncocktail met een hint van
vlierbessen en munt. Lekker fris met en schijfje limoen.
6,9% vol

3,50

5,50

5,50

5,50

SPECIAAL BIEREN
Brugse Zot Blond is een kruidig, enigzins zoet blond biertje.
Dit bier heeft een romig mondgevoel en een aangename
hopbitterheid in de afdronk. In het complexe karakter zijn
citrusachtige toetsen te herkennen.

4,75

33cl - 6% vol

Brugse Zot Dubbel is een donker bruin bier, neigend naar
robijnrood. Gebrouwen met zes speciale moutsoorten, geeft het
bier een uniek en rijk aroma waarin de geur van honing, amandel,
chocolade en zelfs bruine suiker te ontdekken valt.

4,75

33cl - 7,5% vol

Gouden Carolus Classic is een robijnrood biertje. Donkere, zeer
evenwichtig gedoseerde karamel- en aromatische mouten zorgen,
in combinatie met een traditionele hoge gisting, voor een uniek
bier dat de warmte van wijn en de frisheid van bier verenigt.

4,75

4,75

33cl - 8,5% vol

Gouden Carolus Tripel wordt uitsluitend gebrouwen met de
beste bleke mout, deze geeft dit bier, samen met de kruiden
die tijdens het kookproces worden toegevoegd, een zeer apart
karakter en een volmondige smaak die dorstlessend is dankzij een
evenwicht in hoppen.
33cl - 9% vol

La Chouffe Blond is een ongefilterd blond bier, zowel hergist
op vat als op fles. Het is een aangenaam fruitig bier, gekruid met
koriander en heeft een lichte hopsmaak. Het bier heeft een lange
complexe nasmaak die niet ‘moeilijk’ aandoet.

4,75

5,00

33cl - 8% vol

Delirium Blond is een licht troebel, goud-amberkleurig bier. De
smaak van dit bier is apart. Het heeft een ietwat pittig karakter wat
verkregen is door het gebruik van veel hop en de 3 verschillende
soorten gist. Daardoor is de nasmaak te omschrijven als
droog en bitter.
33cl - 8,5% vol

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

Westmalle Dubbel is een donker, roodbruin trappistenbier met
nagisting in de fles. De crèmekleurige schuimkraag geurt naar
speciale mout en laat een mooi kantwerk achter in het glas. De
smaak is rijk en complex, kruidig en fruitig, met een frisbittere
finale.
33cl - 7% vol

Westmalle Tripel is een helder, goudgeel trappistenbier dat
gedurende drie weken nagist in de fles. Het is een complex bier
met een fruitige geur en een mooie, genuanceerde hopneus. Het is
zacht en romig in de mond, met een bittere toets gedragen door
het fruitaroma. Een uitzonderlijk bier, met veel finesse en
elegantie en met een heerlijk lange afdronk. 33cl - 9,5% vol
La Trappe Dubbel is een klassiek donker trappistenbier met een
vol moutige, karamelzoete smaak en een subtiele, zoete invloed
van dadel, honing en gedroogd fruit. Fruitige geur met warme
tonen van vanille, karamel en geroosterde chocolade zorgen voor
een zoete, lichtbittere afdronk.
33cl - 7% vol

La Trappe Tripel is een klassiek trappistenbier met een krachtige
en volle smaak. Daarnaast heeft het bier een kandijzoet en
lichtvoetig karakter. Fruitige geuren van perzik en abrikoos gecombineerd met een bloemige geur. De afdronk is te
omschrijven als bitter en licht droog.
33cl - 8% vol

Tripel Karmeliet is een stevige blonde tripel van 8,4%.
Het bier heeft een fruitig en kruidig karakter. De gebalanceerde
smaak ontwikkelt zich van vrij zoet en sinaasappelachtig
(denk aan een belgisch witbiertje) tot een mooie
verfrissend-bittere afdronk.
33cl - 8,4% vol

Hertog Jan Grand Prestige is een diep roodbruin bier gebrouwen
met wel vier verschillende mouten. In de rijpe, volle smaak laten
bitter en zoet zich opmerkelijke goed onderscheiden. Dit bier
domineert door een fruitige zoetheid die doet denken aan
gedroogd fruit zoals pruimen en dadels.
33cl - 10% vol

PROOST!

Openingstijden
Zomertijden (juni t/m september)
13.00 - 23.00 uur
Ma
gesloten
Di
13.00 - 23.00 uur
Wo Do
13.00 - 00.00 uur
Vrij Za
13.00 - 23.00 uur
Zo

Wintertijden (oktober t/m mei)
15.00 - 22.00 uur
Ma
gesloten
Di
15.00 - 22.00 uur
Wo Do
15.00 - 23.00 uur
Vrij Za
15.00 - 22.00 uur
Zo

- versie juni 2022 prijswijzigingen en typefouten voorbehouden

