CocKtails

Oysters

mains

Beefsteak’s Negroni									12,50
Tanqueray, Campari &Antica Formula infused smoked blackberries

fine de clair nr. 3

smoked shortrib									25,-

Clover Club		
									12,50
Tanqueray 10, Belsazar Rosé, homemade raspberry syrup, lemon juice & eggwhite

Oesters - OYsters									3,50
1/2 Dozijn Oesters - 1/2 DoZen OYsters 				20,Dozijn Oesters - DoZen OYsters 						35,-

mosselen - mussels								18,-

Hail Mary		
									12,50
Ketel One Vodka infused charred pepper, homemade tomato mix, beefstock & lime juice

barbeque mignonette or cucumber & dill granité or kentucky fried oyster

Espresso Martini			
							12.50
Ketel One Vodka, Borghetti, espresso shot & coffee syrup
Pear pressure
									12.50
Don Julio Blanco Tequilla, stewed pear juice, lemon juice, honey syrup
winter is comming										12,50
Bulleit Rye, lemon juice, sugar syrup & port orange foam

Dutch Mule 										10,Ketel One Vodka, lime & Old Jamaican ginger beer		
PalomA											11,Don Julio Tequila, lime & grapefruit soda
Dark 'n’ stormY 									10,Gosling Black Seal Rum, lime & Old Jamaican ginger beer
		
botanical spritz										11,Ketel One Cucumber Mint & Fever-Tree Soda
Johnnie says hi 		
								11,Johnnie Walker Black Label, Mezzodi, Fever-Tree gingerale & peychaud bitters

gin tonic
Tanqueray 10, Fever-Tree tonic & grapefruit slice					
11,											
Tanqueray Sevilla, Fever-Tree tonic & cinnamon					
11,Tanqueray Lovage, Fever-Tree Mediterranean tonic, lavas & lemon wheel

12,-

Bobby Gin, Fever-Tree tonic, orange peel & cloves					

12,-

Coarunn, Fever-Tree tonic & apple slice						

11,-

Beer
Heineken											3.,- / 5.												
lagunitas ipa										4.50 / 7,-		
										
Seizoensbier 										4,Jopen Jacobus RPA, Wieckse Witte, Vedett Wit
												
affligem											4,75
Blond, Dubbel, Tripel
heineken 0.0%										2,50

met Bulleit Bourbon honing saus & rode chilli
with Bulleit Bourbon honey sauce & red chilli

gegrilde pompoen - roasted butternut squash			

STARTeRS

15,-

met groenten puree & pompoen pitten
with vegetable puree & pumpkin seeds

gerookte steak tartaar - smoked steak tartare		 12,met mosterd caviaar, parmezaan mayonaise & kwartel ei
with mustard caviar, parmesan mayonnaise & quail egg

The Beefsteak pie									15,Rundvlees, beenmerg deeg & jus
Beef trim pie, bone marrow pastry & gravy

ossenstaart & beenmerg kroket - 					
9,qxtail & bone marrow croquette							

higHballs

met een lak van Bulleit Bourbon & sinaasappel gremolata
with a Bulleit Bourbon glaze & orange gremolata

met gecarameliseerde uien mayonaise
with caramelised onion mayonnaise

					SIDES

					5,-

Huissalade - house salad

gebakken coquilles - pan seared scallops				

13.-

met verschillende soorten kool, sinaasappel & cashewnoten
with cabbage, cavolo nero, orange & spiced cashews

met gerookte chorizo & cherry tomaatjes
with smoked chorizo & cherry tomato

knapperige aardappelen - crispy potatoes

gerookte camembert - smoked camembert		

met basilicum aioli
with basil aioli

		9,-		

met rozemarijn en cranberry jam & toast
with rosemary and cranberry jam & toast

gegrilde asperges - grilled asparagus

gerookte kalfslever pâté - smoked veal liver pâté		

met parmezaanse kaas & knapperige rode ui
with parmesan & crispy red onion

10,-

met port sjallotjes & pickled red chilli
with port shallots & pickled red chilli

RUnDeR FRIeT - BeeF FaT FRIeS

gerookte zalmkoekjes - smoked salmon fish cakes		

beef jerky aardappel friet
beef jerky potato fries

10,-

met ananas & habanero salsa
with pineapple & habanero salsa

gestoofde prei - braised leek
met beenmerg Hollandaise & krokante spek
with bone marrow Hollandaise & crispy bacon

			

STeAKS

RIBeYe 		switzerland		
FIlleT		Ireland 			
PICanhA		new zealand 		
Sirloin		uruguay		

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

Vraag ons ook gerust naar onze beroemde Butcher’s Cuts
Don’t hessitate to ask us about our famous butcher’s cuts

					SAuCes				
Hell FuRy xxx 			bulleit BBQ 			bsc bearnaise			
-

spicy sauce					1,bourbon sweet bbq sauce			

1,-

port shallots, blue cheese & tarragon

3,-

					Desserts					6,wafel & ijs - waffle & ice cream
met Bourbon caramel stroopwafel, gerookte chocolade saus & knetter snoep
with Bourbon caramel stroopwafel, smoked chocolate sauce & popping candy

stoofpeertjes - stewed pear
met kaneelpoeder
with cinnamon dust

rabarber crumble - rhubarb crumble

SparKling Wine

White wine PeR bottle:

Red wine PeR bottle:

Cava Grand Reserva Imperial / Gramona / Catalonië / Spain
		 Glass 9,50
Fijne mousserende wijn met lichte tonen van rijp fruit.			
bottle 57,-

Sauvignon blanc / weingut claes schmitt / mosel / germany / 2018		
Bottle 42,Fruitig met lichte zuurtjes. Perfect in balans en mooi om mee te beginnen.

Barbera d’Alba / Domaine Filippino / Piëmonte / Italiy / 2017			

Brut Grand Cru Blanc de Blancs / Gimonnet-Gonet /				glass 12,50Champagne / France		 							bottle 75,Rustig. Kwalitatief. Droog toch fris. Een mooi cadeau.

Verdejo / bodegas garciarevalo / castilla y leon / spain / 2018		
Aromatisch met venkel, meloen en frisse kruidigheid.

Chassagne montrchet vielles vignes / vincent morey / bourgogne /		
frankrijk / 2017
Krachtige maar subtiele Pinot Noir. Volle stevige smaak, iets aards en
zachte tannines.

bottle 85,-

bottle 39,-

bottle 44,-

White wine PeR GlaSs:
Chardonnay & Sauvignon Blanc / Villa Sparina / Piëmonte / Italy		
Bloemig in geur. Zachte en volle inzet van appel en abrikoos.			
Opwekkend fris en aangenaam droog.

Glass 4,50
bottle 27,-

											

Grüner Veltliner löss / gobelsburg / burgenland / austria			
Glass 5,50
Zacht, kruidig en fruitig in de neus. Zeer zuiver en elegant met 		
bottle 33,een frisse finale.												
Pinot Grigio / Gregoris / giovanni fattori / verona / italy			 Glass 6,Verfijnde geur en boers van amandel en walnoot. Soepel en heerlijk		
bottle 36,aangenaam vol van smaak met milde afdronk.								
		
Rioja blanco / bodegas muga / rioja alta / spain				
glass 6.50
Volle witte wijn met een rijke structuur en licht vettige smaak. 			
bottle 39,				
Chardonnay 'blauw' / genoels - elderen / riemst / belgium 		glass 7,Deels op hout gerijpte chardonnay uit België. 					Bottle 42,-

ROSé wine PeR glASs & bottle:
Rosé / Chateau Paquette / Provence / France
				Glass 6,Deze rosé uit de Provence is bloedeerlijk en niets meer of 			
Bottle 36,minder dan wat hij beweert. Heerlijke type dus!			

Red wine PeR glASs:
Barbera de Monferrato / Villa Sparina / Piëmonte / Italy			 Glass 4,50
Deze jonge Barbera druif is vol toch zacht en rijk aan rood fruit.		 Bottle 27,Pinot Noir ‘gran Reserva’ / vina morande / casablanca valley / chili
Vol van smaak met aardbei, frambozen en rijpe pruimen.		

Glass 6,50
Bottle 39,-

malbec 'Petit jammes' / pech de jammes / cahors / frankrijk			
Een jonge Malbec, evenwichtig met veel zwart fruit in de lange afdronk.

glass 6,50
bottle 39,-

miros de ribero / miros / ribera del duero / spaiN			
Rijp aan fruit, vanillie en chocolade aroma’s. Elegant maar met kloten

Glass 7,bottle 42,-

.

cabernet franc ‘reservado’ / fabre montmayou / mendoza / argentina
glass 7,Vol, pittig en kruidig. 									bottle 42,Mooie houtlagering en goed in belans met fruit en tanine					

DeSSeRT wIne PeR glASs:
Sauternes / Chateau Simon / Bordeaux / France 				Glass 9,50
Zeer aromatisch met honing en vanille met een mooie houtrijping.
Botrytis Semillon / Bimbadgen estate / North-South Wales / australia
Romig, notig en houtgelagerd.

Glass 8,50

Bottle 35,-

saar riesling / weingut van volxem / Mosel / germany 2015 		bottle 42,Een wijn met veel body maar ook zijdezacht en met een geur van
vlierbloesem en perzik.

Fruitigheid en kruidigheid zijn perfect in balans.

chardonnay ‘locura 1’ / clos des fous / alto cachapoal / chili / 2015
Erg elegant van smaak en zo stijlvol.

bottle 43,-

carmenere / vina Siegel family wines / colchagua valley / chili / 2016
Intens krachtig met veel donker fruit, pepertje en rijpe tannines met een
plezierige bite, voldoende sap en een aangename finale.

grüner veltliner ‘renner’ / gobelsburg / burgenland / austria / 2018
Een houtgerijpte Grüner Veltliner. Fris en kruidig, maar ook iets rokerig
met een hint van abrikoos en peper.

bottle 48,-

malbec ‘reservado’ / fabre montmayou / mendoza / argentina / 2017		
Volle, elegante Malbec met tonen van Frans eiken en veel kers.

chardonnay / Chablis / Dom. Thierry & Charles hamelin /			
bottle 44,bourgogne / france / 2017
Frisdroge Chablis met een minerale, complexe smaak. Zoals een echte Chablis!
Chenin blanc / rijk’s / tulbagh / South-africa / 2017
Vol, strak, hout, fris en een tikkeltje fruitig.

			 bottle 48,-

Semilion & Sauvignon Blanc / Chateau Ferran / Pessac-leognon / 		
France / 2015
Een klassieker van ongekend niveau.

bottle 52,-

Condrieu ‘Pagus luminis’ / louis cheze / rhone / france / 2017		 bottle 78,Verfijnd, maar toch krachtig. Zomers, maar toch vol.
Sancerre 'grande cuvee' / jean paul balland / loire ‘sancerre’ / 		
france / 2017
Een volle, hout gerijpte sancerre.

bottle 52,-

verdejo ‘habis’ / shaya / rueda / spain / 2016 					bottle 52,Mooie houtgelagerde Verdejo, voor bij een robust stuk vlees.
a.c. chassagne montrachet / f&l pillot / cote de beaune / 			
bottle 90,france / 2017
Licht aardse tonen in de geur. Stevig in de aanzet en heerlijk fris en zuiver
met voldoende fruit.

bottle 36,-

chianti / Il castelvecchio / toscane / italiy / 2017		
		bottle 48,Intense smaak van rood fruit en zwarte bes. Iets romig en zwoel, tikje
specerijen en zachte tannines.
st. emilion grand cru / domaine de peyrelangue / bordeaux /		 bottle 44,france / 2015
Droog. Krachtig. Tannine. Old School.
Shiraz / Thorn Clark / barosa valley / australia / 2016
		
Veel kracht van rijpe bessen, peper, vanille en gekaramelliseerde vijgen.

bottle 49,-

barolo ‘vigna Rionda riserva’ / massolino / piemonte / Italiy / 2011		
Een Barolo met een krachtige aanzet. Maar de smaak is mooi in balans.

bottle 145,-

pinotage / Rijk’s / tulbagh / south-africa / 2015		
			bottle 46,Royale geur van pruim, kers en aarbei wat zich ook voortzet in de smaak.
Ribera del duero / picaro / dom. del aguila / spain 2016			 bottle 60,Als het op kracht en tannine aankomt, zitten we hierbij goed.
Voor een jonge wijn erg complex en zeer verteerbaar.
rioja reserva / bodegas sierra cantabria / rioja / spain / 2012		 bottle 48,Ambachtelijk klein wijnhuis, échte Spaanse familie kwaliteit.
Een pittige boerse wijn, die toch zacht en rond wordt.
zinfandel 'old vine' / seghesio / sonoma county / 				bottle 90,united states of america / 2011
Oude wijnstokken met als smaak een intense houtrijping.
malbec 'pure' / pech de jammes / cahors / france / 2014			 bottle 90,Zo goed! Zo heavy! Zo lekker! Zo vol!

