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Hoofdgerechten

Kleine gerechten

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met een ruime salade,
gebakken aardappeltjes (of potato dippers + € 1)

Bij de kleine gerechten ontvang je: een kleine salade,
een kleine portie aardappelen en ongeveer 100 gram vlees.

Schnitzel

16,5

Schnitzel met pepersaus, stroganoffsaus of roomsaus

Saté

Biefstuk van de houtskoolgrill
Kogelbiefstuk geserveerd met kruidenboter

Biefstuk in boter gebakken

Kogelbiefstuk geserveerd met huisgemaakte jus

Spareribs

Spicy chicken wings

Spicy chicken wings

12

Pulled pork

12

Indiase curry

12

Vegan Indiase curry

12

17

Spicy chicken wings/legs op de houtskool gegrild (6 stuks)

17

Pulled pork in Flip’s marinade
Indiase curry met kip, cashewnoten en basmatirijst

22,5 / 26

Op houtskool gegrild en in Flip’s geheime marinade

12

Spareribs, op houtskool gegrild (1/2 streng | 4 of 5 stukjes)
en in Flip’s geheime marinade

17

Saté (kipdij of varken) met seroendeng en kroepoek

Spareribs

Indiase curry met kikkererwten, cashewnoten en basmatirijst

15,5 / 18,5

Spicy chicken wings/legs op houtskool gegrild (8 stuks of 12 stuks)

Ribs & Wings

18,5

Beefburger

17,5

Ribs & Wings, op houtskool gegrild (4 ribs & 4 wings/legs)

Beefburger, op houtskool gegrild (180 gram gemalen biefstuk) medium gegrild
met: ijsbergsla, rode ui, tomaat, cheddar, bacon, en Flip’s Burger Sauce

Big Beefburger

21

Kipburger

17

Beefburger, op houtskool gegrild (360 gram gemalen biefstuk) medium gegrild
met: ijsbergsla, rode ui, tomaat, cheddar, bacon, en Flip’s Burger Sauce
Kipburger van kipdij, op houtskool gegrild (180 gram) met cajunspread,
ijsbergsla, rode ui, tomaat en Flip’s Burger Sauce

Poké bowls

Indiase curry met kip, cashewnoten en basmatirijst

16,5

Vegan Indiase curry

16,5

Indiase curry met garnalen

19,5

Indiase curry met kikkererwten, cashewnoten en basmatirijst
Indiase curry met garnalen, cashewnoten en basmatirijst

Huisgemaakte cheesecake

Poké bowl zalm

19

Churros

Poké bowl tofu

(vegan)

Mango, avocado, sojabonen, komkommer, wakame, sushirijst en
gemarineerde tofu

16,5

‘t Klokhuys

Bij Flip heeft ook nog een prachtige gelegenheid
waar je terecht kunt als je wat te vieren hebt.
Voor groepen van 20 tot 100 personen
hebben we de leukste arrangementen!

Cheesecake met rabarbercompote

6
6

6

Spaanse donut, besprenkeld met kaneel,
geserveerd met een bolletje vanilleijs en chocoladesaus

Vondelkoek

Heerlijk bij een kopje koffie of thee!
Of zoek een lekkere speciale koffie uit van onze drankenkaart!

3

Salades
Voor onderstaande salades geldt: Grote salade + 4,- | Met bacon + 1,-

Café

(vegan)

Heerlijke brownie met frambozencoulis

19

Mango, avocado, sojabonen, komkommer, wakame, sushirijst en zalm

Indiase curry met kip

Brownie

Poké bowl tonijn

Mango, avocado, sojabonen, komkommer, wakame, sushirijst en tonijn

Curry’s

Desserts

Salade geitenkaas

Geitenkaas, honing, broadbeans, walnoten, parmezaan,
cherrytomaatjes en radijsjes

Salade ossenhaaspuntjes

Gebakken ossenhaaspuntjes, paddenstoelen, zongedroogde tomaatjes,
olijven en balsamicodressing

Salade zalm

Gerookte zalm, crispy gamba’s, cherrytomaatjes, broadbeans en
een romige dressing

11,5
11,5
11,5

Extra’s
Mayonaise, ketchup, curry, knoflooksaus, kerriesaus, chilisaus, chilimayonaise, truffelmayonaise, kruidenboter, mosterd of appelmoes

0,75

Satésaus, champignonroomsaus, pepersaus, stroganoffsaus,
gebakken ui of gebakken champignons

1,75

Portie gebakken aardappelen, potato dippers of rijst

2,75

Zoete aardappel frietjes

3,50

Flip
bij

Geen tijD om naar Bij Flip te komen?
Dan komt Bij Flip gewoon bij je thuis!
Bestel op eetcafebijflip.nl/bestellen

Flips
Flips zijn gerechten op basis van potato dippers met daarop een overheerlijke topping.

Vega Flips

Flips
Pulled Pork

11,5

Rendang

11,5

Pulled pork afgetopt met cheddarsaus,
chilimayonaise, geraspte kaas en bosui
Indonesische rendang afgetopt met
seroendeng en sajoer boontjes

Stroganoff

11,5

Pulled chicken, champignons, ui, paprika
en stroganoffsaus

Mexican Style

11,5

Tomatensalsa, jalapeños, guacamole,
cheddar en gehakt

Honey-Cajun-Chicken 11,5

Cheese & Onions

11,5

Mexican Style

11,5

Pulled Mushroom

11,5

Flipsaté Vega

11,5

Gefrituurde onion rings in jonge kaas,
cheddarsaus & parmezaan afgetopt met
truffelmayo en rucola
Tomatensalsa, jalapeños, guacamole en
cheddar
Pulled mushrooms afgetopt met
cheddarsaus, chilimayonaise en bosui
Met gebakken quorn in satésaus,
seroendeng en cassave

Gegrilde kipdij in honing-cajunmarinade,
met een salademix, afgetopt met een
honing-mosterddressing

Farmer

11,5

Flipsaté

11,5

India

11,5

Indiase curry met kip en cashewnoten

Chicken Caesar

13,5

Gerookte kipfilet in caesardressing,
afgetopt met een slamix, broadbeans en
parmezaan

Flipped Grill

14

2 stukjes sparerib, 2 chickenwings/legs
en 2 onion rings en een saus naar keuze

Steak & Cheese

14

Gebakken ossenhaaspuntjes
met cheddarsaus en parmezaan,
gegratineerd met jonge kaas, afgetopt
met truffelmayonaise en rucola

bij

Diner

Gebakken ui, champignons, paprika
en spekjes afgetopt met jonge kaas,
geserveerd met chilisaus
Gegrilde varkens- of kipdijsaté met
seroendeng en kroepoek

Flip

Vegan Flips
Arab

11,5

Kapsalon

11,5

Red Flip

11,5

Farmer

11,5

India

11,5

Falafel en bulgursalade afgetopt met
een dressing van ras el hanout

Shoarma van knolselderij, afgetopt met
vegan knoflooksaus en ijsbergsla
Rodebietentapenade met walnoot,
vegan cheese, knoflook en olijfolie,
daarop gegrilde avocado afgetopt met
een vegan knoflookcitroenmayo
Gebakken ui, champignons, paprika
en afgetopt met jonge vegan kaas,
geserveerd met chilisaus

Indiase curry met kikkererwten en
cashewnoten

