BEZORGEN

Wil jij je overheerlijke maaltijd laten bezorgen? Dat kan!
Bezorgen is mogelijk van dinsdag t/m zondag
tussen 17:00 en 20:00

AFHALEN

Kom je liever zelf even langs? Geen probleem!
Je kunt ons vinden op de Gangesdreef 110 te Overvecht,
Utrecht. We zijn een ‘store in store’ dit betekent dat er
geen duidelijke thrill grill gevel is, Restaria Theo is waar
je moet zijn! Afhalen kan maandag 16:00-21:00 - dinsdag
t/m vrijdag 12:00-21:00 of zaterdag/zondag 16:00-21:00
Vragen? Bel ons! 06-51692255
Mailen mag natuurlijk ook... overvecht@thrillgrill.nl
Bestel via www.thrillgrill.nl/overvecht

THRILL GRILL is een uniek burgerconcept van topchef ROBERT
KRANENBORG dat zich onderscheidt door premium burgers
gemaakt van duurzame ingrediënten van hoge kwaliteit door
Robert Kranenborg persoonlijk geselecteerd of ontwikkeld.
- Best burgers in town, ThrillGrill to go by Robert Kranenborg. -

BURGERS
CLASSIC BEEF

100% natuurlijk rund van Nederlandse weidekoeien met tomaat, sla, Gouda
kaas, rode ui, bacon van wroetvarken en
klassieke thriller saus op ons beroemde
getoaste broodje

9.95

TRIPLE CHEESE

10.95

MEAT CHALLENGE

13.95

100% natuurlijk rund van Nederlandse
weidekoeien met Gouda en Parmezaanse
kaas, cheddar saus, bacon, sla, tomaat,
ingelegde komkommer en Heinz ketchup
Drie 100% natuurlijk rund burgers van
Nederlandse weidekoeien met tomaat,
sla, Gouda kaas, rode ui, bacon en de
klassieke thriller saus op ons beroemde
getoaste broodje

FALAFEL

9.95

Zelfgemaakte falafelburger met rode ui,
ingelegde komkommer, tomtaat en sla op
een biologische bun. Met paprika humus

BEYOND MEAT CLASSIC

Plant based burger met sla, kaas, rode
ui en klassieke thriller saus op ons
beroemde fetoaste broodje

11.95

MAAK VAN JE BURGER EEN MENU MET DRANKJE
NAAR KEUZE EN EEN OVERHEERLIJKE FRIET +4,DIVERSE DRANKJES
VERKRIJGBAAR VANAF 2.50

EXTRA’S

PERUVIAN BEEF

100% natuurlijk rund van Nederlandse
melkkoeien net avocado, tomaat, pittige
Aji Amarillo saus, rode ui, koriander en
wasabi mayo op een biologische bun

ASIAN CHICKEN

Gegrilde kippendij met tomaat, sla,
ingelegde komkommer, sesam dressing
en wasabi mayo. Natuurlijk op onze
biologisch getoaste broodje

KIDS BURGER

5.95

Onze burger voor de kleine trek.
100% natuurlijk rund Nederlandse
weidekoeien met kaas. tp,aat
em eemc los bakje Heinz
ketchup. Wil je een
ingriedent extra of juist
minder? Laat het weten in
de commetns bij betaling

BEYOND MEAT
PERUVIAN

12.95

Plant based burger met
avocado, tomaat, pittige
Aji Amarillo saus, rode
ui, koriander, ingelegde komkommer en wasabi mayo op
ons getoaste biologisch broodjs

10.95

FRIET

3.00

UIENRINGEN

3.75

Heerlijke classic french fries

Geserveerd met sweet chilli saus

HOLLANDSE SALADE

Tomaten, komkommer, rauwkost en
gekookt ei op een bedje van ijsbersla

GRIEKSE SALADE

3.25
3.95

Olijven, feta, tomaten, komkommer en
gekookt ei op een bedje van ijsbergsla

9.95

SAUZEN
CLASSIC THRILLER SAUCE
KETCHUP LOW SUGAR
HOMEMADE MAYO
AMARILO SAUS
WASABI MAYO

Zin in een lekkere dip voor je friet?
Of extra taste op je burger?

$ØFTBVTKFT1,-QFSCBLKF

DESSERTS
BEN&JERRY’S

3.00

SWEETBOX

MILKSHAKES

3.50

Voor twee personen!

Chocolate fudge
of strawberry cheesecake

Aardbei, vanille, chocolade, 4.00
banaan en... vraag naar onze
seizoenssmaak!

Een box vol zoete en heerlijke
lekkernijen. Made with love.

5.50

