Oysters

			

Oesters - OYsters							3,50 p.st.
1/2 DoZijn Oesters - 1/2 DoZen OYsters			
20,DoZijn Oesters - DoZen OYsters 				
35,								

9,-

met gerookte olijfolie, basilicum, gezoute amandelen, kappertjes & rode ui
with smoked olive oil, basil, salted almonds, capers & red onion

AgeD BeeF STeaK TaRTaRe						10,met parmezaan mayonaise & kwartel ei
with parmesan mayonnaise & quail egg

CeViChe van DorAde - Sea bReaM ceViche			

9,-

met zeekraal gemarineerd in gin, grapefruit, spek & mint
with gin pickled samphire, grapefruit, bacon & mint

GeROOKTe RunDeRwanG & Guinness - 				
SMOKeD OX CheeK & guinness

9,-

met Hollandaise saus
with Hollandaise sauce

Huissalade - House salad
ZOuT geBaKKeN & geROOKTe WORTelen SAlT BaKeD & SmOKeD CARROTS

Josper geGrilde broCcoli - josper Grilled broccolI
gerookte amandelen & druiven
smoked almonds & pickled grapes

RUnDeR FRIeT - BeeF FAT FRIeS
beef jerky aardappel friet
beef jerky potato fries

gerookte mais - Smoked Corn
beenmerg boter
bone marrow butter

OP KOlen GeKOOKT ZOeTe aaRDaPPel - COal BaKeD SWeeT POTaTO
zure room & zoet zure jalapeño
sour cream & pickled jalapeño

SAuCes

GeBaKKen COQuIlle & OSSeNSTaaRT MaRmalaDe - 		
12,-		
Seared scallops & OXtail marmalade 				
met rode bieten
with beetroot

Gerookte pastrami - sMoKed pastrami			

9,-

met rode zuurkool, dille & runder mayonaise
with red sauerkraut, dill & beef mayonnaise

Hell FuRy XXX
GOlD SauCe 		
bulleit BBQ 		
BSC BeaRnaISe

spicy sauce
sweet mustard based sauce
bourbon sweet bbq sauce
hollandaise sauce mixed with port shallots,
				blue cheese and tarragon

PUDDInGs

10 oz				25,12 oz				
35,10 oz				
30,08 oz			30,08 oz			
20,10 oz				30,12 oz				35,-

1,-

-

STeAKS

			
FlaT IRON		uSA 		
RIBeYe 		
austrian
TRI TIP
uSa 		
FIlleT			Irish 		
PICanhA		
uSa
Sirloin		Dutch		
BaVette		english

5,-

met gembercake & Salsa verde
with ginger crumble & salsa verde

STARTeRS
geGrilde papriKA - ChAred PeppER 				

SIDES

6,-

S'MORe							
chocolade chip koekjes, marshmallow, chocolade ijs en toffee saus
chocolate chip cookie, marshmallow, chocolate ice cream, toffee sauce

BACOn BOuRBOn CaRamel POPCORN CheeSeCaKe

			

appel Kruimel - apple crumble
havermout & vanille ijs
oats & vanilla ice cream

mains
GeROOKTe ShORTRIB - SmOKeD SHORTRIB			

18,-

met een Bourbon lak
with a Bourbon glaze

gerookte Varkensbuik - sMoked pork belly		

20,-

DeSSeRTwIJN PeR glAS:

20,-

Sauternes / 						Glas 9,50
Chateau Simon / Bordeaux / Frankrijk				

St. Louis cut, bosbessen lak, kool & knapperige huid
St. Louis cut, blueberry bbq glaze, pickled cabbage & crackling

Josper gegrilde zeebaars - Josper Grilled sea bass
met geconfijte venkel chimichurri
with confit fennel chimichurri

Gebakken Aubergine - Cole roasted Aubergine		
gebrande hazelnoten, parmezaanse kaas, lente ui & gele rozijnen
butter roasted hazelnuts, parmesan, spring onion & golden raisins

/In Frankrijk begon het ooit natuurlijk met.....

15,-

Botrytis Semilon / 					
Glas 8,50
Bimbadgen estate / North-South Wales / australiË
/Op iets na, is dit puur de druif. Zelfs de grootste dessertwijn haters
melden zich nog aan voor de fanclubdag. Hosted bij Moi...

Cocktails

WIT PeR FleS:

Piña ColadA 						9,50Bringing back the Old Cool! Coconut fat washed William George Rum,
our own coconut mix, sugar and frozen pineapple

Tea for George Washington				

10,-

Bulleit Rye Whiskey, Sherry, Celery Pickle Brine, Cherry and Five Spice

Madam Urtica						10,Tanqueray London Dry Gin, Chartreuse, Dry Vermouth, Lime Juice and
Fermented Nettle Tea

Beefed Up Bull						9,Ketel One Vodka, Beetroot Juice, Ponzu, Celery Bitters,
Ginger Tincture, Salt, Pepper and our kitchen’s Beef Stock, served in a
Beef Jerky salt rimmed glass

SunshINe Reggae 						10,50
Union 55 Spiced Rum, Mezcal, Grapefruit Juice, Lime Juice and
Jamaican Jerk Tincture, served with Crispy Chicken skin on the side

DragoN sour						9,-

Verdejo & Viura / 					
Finca Remendio / Rueda / Spanje		

ROOD PeR FleS:
Fles 36,-

De balans tussen deze twee druiven brengt de frisheid en
volheid ideaal samen.
Ik verkondig deze wijn nu al tot de terraswijn van 2018

Deze fruitige toch aardse wijn, is waarom ik zo van Italië hou.
Dit is zomer in Italië.

Grillo / 							Fles 36,eughenes / Sicilië / Italië
Deze volle toch frisse wijn is gewoon positieve criminaliteit uit Sicilië!

Sauvignon Blanc / 					
Weingut Claes Schmitt / mosel / Duitsland

Mencia Tinto “1984” / 					
Fles 38,La Senda / Bierzo / Spanje						

Fles 42,-

Ik, als absoluut géén Sauvignon Blanc fan, vindt dit gewoon te lekker.
Als dit de basis is van mijn alcoholisme, So be it....

Vermentino “Brino” / 					
Cantina Pedrers / Sardinië / Italië

Fles 35,-

Een opvallende Vermentino uit Sardinië.
Ben je een fruitig type?
Dan zie ik een zeer monogame relatie in jouw nabije toekomst.

Chardonnay & Sauvignon Blanc / 			
Fles 35,Chateau Millet / Gascogne / Frankrijk			

Roe's marY							10,-

Zoek je een middenweg? Dan is deze blend een
verfrissende route voor jou

Zahra's teA							10,Calvados, House Sumac Liqueur, Date Syrup, Arabian Nights Tincture
Rose Water, Rose Dust and Homemade Maroccan Mint Kombucha

BrickY							10,Don Julio Blanco, House Rhubarb Cordial, Soda Water
and Samphire Salt

Grüner Veltliner “renner” / 				
Fles 48,Gobelsburg / Burgenland / Oostenrijk / 2016			
Een houtgelagerde Grüner Veltliner! Als dit je dagboek niet haalt.
Dan weet ik het ook niet meer....

Semilion & Sauvignon Blanc / 				
Fles 52,Chateau Ferron / Pessac-Leognon / Frankrijk / 2015		
Een klassieker van ongekend niveau. Roddeltje: eigenaren zijn de Lacoste
familie. Stttt...

SAcRed Tree							10,Fig Infused 1615 Mosto Verde Pisco, Pekoe Supreme Ceylon,
Fig Jam Syrup, Malic Acid, Cynar and MJ Tincture

Verdejo - “Habis” / 					
Fles 52,Shaya / Rueda / Spanje / 2016					
Volgens de Sommelier: De Heidi Klum onder de Verdejo’s

Gin & Tonics
Nolet Silver and Fever-Tree Tonic		

FLoral								9,Bloom and Fever-Tree Tonic
			

BUBBeLS:
Cava Grand Reserva Imperial / 			
Gramona / Catalonië / Spanje / 2013
		

Glas 9,50
Fles 57,/De hoge kwaliteit van dit Cava huis doet je elke keer tegen jezelf
zeggen; Dit heb ik zo verdiend!
					

Brut Grand Cru Blanc de Blancs / 			
Gimonnet-Gonet / Champagne / Frankrijk		
/Rustig. Kwalitatief. Droog toch fris. Een mooi cadeau.

Glas 12,50
Fles 75,-

Droog. Krachtig.Tannine. Kwaliteit.

Barolo / 							Fles 69,Massolino / Barolo / Italië / 2014					
Als we het dan toch hebben over persoonlijke smaak.
Zeg ik, Helemaal mij dit...

Pinotage / 							Fles 46,laibach / Stellenbosch / Zuid afrika / 2015			
Wat liefde al wel, niet van de wijnmakers en het klimaat van Zuid-Afrika
voor positieve invloed kan hebben, op zo’n niet al te subtiele druif....

Monastrell “Silver label” / 				
Fles 44,Juan Gil / Jumilla / Spanje / 2014				
De kracht, het fruit, het hout, liefde, liefde, liefde.....

Malbec “Grand Seigneur” / 				
Fles 49,Chateau Pech de Jammes / Cahors / Frankrijk / 2011		
Deze Franse Malbec is een echte smooth operator,
elegant en kwalitatief.
Je zou er bijna een cd van Sade bij opzetten.

Chardonnay & Sauvignon Blanc - Montej Bianco /
Glas 4,50
Villa Sparina / Piëmonte / Italië				Fles 27,Jong, fris, fruit en elegant. Zoals ik, 20 jaar geleden.

CheniN Blanc / 							Glas 6,laibach / Stellenbosch / Zuid-afrika			
Fles 36,Alleen de Laibachjes weten van zo’n zure druif, een fijne,
frisse en toch volle wijn te maken.

Riesling / 								Glas 5,50
Schönlaub / Pflaz / Duitsland					
Fles 33,Fris, strak en mineralig. Ik hoop dat je op de fiets bent....

Malvasia & Viura - Rioja Blanco / 				
Bodegas Muga / Rioja alta / Spanje				

Glas 6,50
Fles 39,Frisse en iets bloemige wijn. Rond door ongeveer drie maanden houtlagering.

Chardonnay “Filius” / 						Glas 7,Vasse Felix / Margaret River / Australië 			
Fles 42,Een volle, dikke hout gelagerde Chardonnay.
Dus met een krachtige attitude.

ROSé PeR glAS eN FleS:
Rosé / 								Glas 6,Chateau Paquette / Provence / Frankrijk			
Fles 36,Deze rosé uit de Provence is bloedeerlijk en niets meer of minder
dan wat hij beweert. Heerlijke type dus!

ROOD PeR glAS:
Barbera de Monferrato / 					
Villa Sparina / Piëmonte / ItaliË				

Glas 4,50
Fles 27,-

Deze jonge Barbera druif is vol toch zacht en rijk aan rood fruit.
Je zal gegarandeerd de zomer missen.

Zweigelt / 								Glas 6,Diem / Weinviertel / Oostenrijk				
Fles 36,Deze druif is het wat vergeten kindje, maar blijft met
zachtheid en toch ook volheid rechtop op jou wachten

BeaUJOlaIS / 							Glas 7,JUlIenaS / BeaUJOlaIS / FRanKRIJK / 2013			
Fles 42,-

FruitY								9,-

		

St. Emilion Grand Cru / 					
Fles 44,Domaine de Peyrelangue / Bordeaux / Frankrijk / 2015		

Ambachtelijk klein wijnhuis. Scherpe wijn,
die door de kwaliteit
ook weer zacht en rond wordt.

Tanqueray Ten and Fever-Tree Tonic		

Opihr Gin and Fever-Tree Tonic

Een jonge volbloed. Jong, sappig, intens, rijk,
rond en vol met pk.

Rioja Reserva / 						Fles 44,Bodegas Sierra Cantabria / Rioja / Spanje / 2011		

CitrusY							9,-

SpicY								9,-

Pinot Noir gran Reserva /				
Fles 42,Vina Morande / Casablanca Valley / Chili				
Waar fruit en hout samen hand in hand gaan.
Wilde hem eerst per glas doen. Het wordt toch flessen werk.

Arran Amarone Cask Finish, Mango & Lemon Sherbet, Pistachio oil,
Lemon Juice and Tarragon Tincture

Roe & Co, Calvados, Angostura Bitters, Saline Solution, Smoked China
Tea Syrup and Rosemary Tincture

Barbera d’Alba / 						Fles 38,Domaine Filippino / Piëmonte / Italië			

WIT PeR GlaS:

Welcome to The BeefSteak Club, Amsterdam!
The original Beefsteak Clubs of 18th and 19th Century Britian and
Australia celebrated Art, Culture, Great Food and were renouned
for Social interaction.
There was also a down side to these clubs in that they were men only and
generally schovanistic in culture.
We have decided that Amsterdam is a perfect setting for all the above,
with the exception of schovanism. In our city, we celebrate all walks of
life and all are welcome. Here, in our city, we intened to show the world
what a Beefsteak Club should be.
Here's to you, whoever you may be and the art, culture, food, drinks and
people that make you who you, and we are.
For anything you may need, please ask Charles or Charley.

Als we hem toch gaan drinken,
dan graag van kwaliteit en met karakter

Cabernet Sauvignon Gran Reserva / 				
Vina Morande / Casablanca Valley / Chili			

Glas 7,Fles 42,-

Krachtige toch fruit gevulde wijn.
Het klimaat van Chili doet deze wijn in balans zijn.

Malbec Reserva / 							Glas 7,Fabre Montmayou / lujan de Cuyo / argentiniË		
Fles 42,Volle, krachtige, toch moderne Malbec.
Vis is hierbij geen optie.
Zit jij nou toevallig in een vlees restaurant!

