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Amazing Steakhouse
Menukaart
!

Welkom bij Amazing Steakhouse te Westerbroek, sinds 1995
het adres voor lekker en gezellig eten in een ongedwongen
huiskamersfeer.
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Onze openingstijden zijn:
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 17.00 uur.
Voor groepen ook andere openingstijden mogelijk.
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Starters/Voorgerechten

Nice and Easy
Stokbrood met kruidenboter € 3.25
Soup of the day
Keuze uit de dagsoepen, met stokbrood en kruidenboter € 4.50
Elvis
Gebakken champignons, paprika en ui op toast gegratineerd met
kaas € 5.50
Palm Springs
Toast met warme brie, meloen en witte port € 6.50
Little Ribs
Gemarineerd spareribje € 6.50
Crispy Chicken
Kipfiletreepjes met runderchili-saus, nacho’s met kaas € 7.50
Garlic Sea
Gebakken mosselen met ui, paprika, knoflooksaus en toast € 8.50
Smokey Fish
Gerookte zalm met toast en roomboter € 9.50
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Main courses / Hoofdgerechten

Al het vlees wordt ambachtelijk, a la minute, gegrild.
De hoofdgerechten worden geserveerd met een kruidige
aardappelpuree, groente en frietjes.
Daarnaast mag u onbeperkt gebruik maken van onze saladebar.
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Vegetarian / Vegetarisch

Vegetarian Jack
Pofaardapppel met gebakken rijst, pijnboompitten, champignons,
paprika, ananas, tomaat, meloen, ui, olijven gegratineerd met brie en
kaas € 16.50
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Fish / Vis

Garlic Salmon
Zalmfilet met knoflooksaus € 18.00
Alaska’s Best Salmon
Zalmfilet met brie en roquefortbrie-saus € 19.00
Delicious Salmon
Zalmfilet met serranoham en honingmosterdsaus € 19.50
Fish á la Fox
Zeetongfilet gebakken in roomboter € 20.00
Seafood
Gebakken mosselen en garnalen met paprika, ui en champignons,
afgeblust met witte wijn € 22.50
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Chicken / Kipfilet

Tok Tok Tok
Kipfilet met pindasaus, kruidenboter, toast en kroepoek € 17.50
Chicken Little
Kipfilet met tomaat, serranoham, geraspte kaas en
knoflooksaus €18.50
Healthy Chicky Chick
Kipfilet met gebakken rijst, paprika, ananas, mais, meloen en
pitten €19.50
Toedeloe
Kipfiletreepjes met gebakken ui, paprika, champignons, runderchilisaus en geraspte kaas € 20.00
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Spareribs

Spareribs
Gemarineerde spareribs € 18.50
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Schnitzels
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Sharon’s schnitzel
Gepaneerde schnitzel met runderchilisaus € 16.00
Westerbroeker schnitzel
Gepaneerde schnitzel met gebakken ui, spekjes, paprika,
champignons en champignonsaus € 18.00
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Varkenhaas
!

Anne ’s Cheesy Way
Varkenshaas met brie en roquefortbrie-saus € 18.50
Grandma’s way
Varkenshaas met honingmosterdsaus en rookspekjes € 19.00
Big Brother
Varkenshaas met serrano-ham, verse ananas, geraspte kaas en
knoflooksaus € 20.00
Farmer’s Steak
Varkenshaas met gebakken ui, spekjes, paprika, champignons en
champignonsaus € 21.50
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Entrecote
!

The Best
Entrecote met gebakken champignons en champignonsaus € 21.00
New Yorker
Entrecote met rookspekjes, brie en champignonsaus € 21.50
Sinatra’s Way
Entrecote met serrano-ham, meloen en pepersaus € 22.50
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Kalfsribeye
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Angel’s Special
Kalfsribeye met knoflooksaus en kruidenboter € 21.50
Las Vegas
Kalfsribeye met olijven, brie en roquefortbrie-saus € 23.00
Fisherman
Kalfsribeye met gebakken mosselen, ui, paprika en
knoflooksaus € 24.50

Tournedos
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Peperchili Steak
Haasbiefstuk met pepersaus en runderchilisaus € 23.50
Route 66
Haasbiefstuk met tomaat, serranoham, geraspte kaas en
knoflooksaus € 24.50
Miami
Haasbiefstuk met gebakken champignons, ui, rookspekjes en paprika
en champignonsaus € 24.50
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For Our Real Big Eaters
!

Big Mama
T-bone met knoflooksaus en kruidenboter € 23.50
Big Mama’s sister
T-bone met gebakken champignons, ui, rookspekjes en paprika en
champignonsaus € 24.50
Mixed grill Dream
Biefstuk met kruidenboter, kipfilet met pindasaus, varkensfilet met
champignonsaus en sparerib € 24.50
The Dinosaur
Varkenshaas met runderchilisaus en kipfilet met pindasaus € 27.50
The Killer
Entrecote met pepersaus, varkenshaas met champignonsaus en een
grote sparerib € 32.50
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Side Orders / Bijgerechten

Jacked potato
Pofaardappel met rookspekjes en knoflooksaus € 3.00
Hash brown
Gebakken aardappeltjes met rookspekjes en ui € 3.50
Corn on cob
Gemarineerde maïskolf met kruidenboter € 4.50
Spareribje
One gemarineerde spareribs als side order € 6.00

