
Amazing Steakhouse Menukeuzes  

Hieronder volgen de menukeuzes:  
Al onze menu;s zijn inclusief drankjes (bier, frisdrank en wijn), van binnenkomst tot 
het einde van het diner.  
  
Menu 1: € 31.00 (4-gangen menu) 
* Voorgerecht: - stokbrood met kruidenboter 

* Hoofdgerecht: (hoofdgerecht worden geserveerd met aardappelpuree, warme         
groente, patat en onbeperkt gebruik van de saladebar) 
   
 keuze uit:   - Kipfilet met pindasaus of 
                   - Spareribs of  
                    - Varkenshaas met champignons en champignonsaus of  
                    - Zalmfilet met honingmosterdsaus of 
                    - Entrecote met Knoflooksaus en kruidenboter 

* Ijsdessert 

* Koffie of Thee 
  
Menu 2:  € 33.50   (4-gangen menu) 
* Voorgerecht:  
    Keuze uit de 3 dagsoepen, deze worden geserveerd met stokbrood met   
 kruidenboter. 
   
* Hoofdgerecht: (hoofdgerecht worden geserveerd met aardappelpuree, warme 
groente, patat en onbeperkt gebruik van de saladebar) 
    keuze uit:   - Kipfilet met pindasaus of 
                      - Varkenshaas met champignons en champignonsaus of  
                        - Spareribs of  
                      - Zalmfilet met honingmosterdsaus of 
                      - Entrecote met pepersaus 

* Ijsdessert 

* Koffie of Thee 



  
Menu 3: € 34.50    (4-gangen-menu) 
* Voorgerecht: Keuze uit:  
    - spareribje of  
    - toast met champignons, ui, paprika. 
 - dagsoep 
  
* Hoofdgerecht: (hoofdgerecht worden geserveerd met aardappelpuree, warme 
groente, patat en onbeperkt gebruik van de saladebar) 
    keuze uit:   - Kipfilet met pindasaus of 
                        - Spareribs of  
                      - Varkenshaas met champignons en champignonsaus of  
                      - Zalmfilet met honingmosterdsaus of 
                      - Entrecote met pepersaus 
* Ijsdessert 
*
* Koffie of Thee 
  
Menu 4: € 38.00 (5-gangen-menu) 
* Voorgerecht:  
 Keuze uit de 3 dagsoepen, deze worden geserveerd met stokbrood met   
 kruidenboter. 
  
* Tussengerecht:  
    Keuze uit:  - spareribje of  
                     - Toast met champignons, ui en paprika 
  
* Hoofdgerecht: (hoofdgerecht worden geserveerd met aardappelpuree, warme 
groente, patat en onbeperkt gebruik van de saladebar) 
    keuze uit:   - Kipfilet met pindasaus of 
                      - Varkenshaas met champignons, ui en paprika en    
     champignonsaus of  
                      - Zalmfilet met serranoham en honingmosterdsaus of 
                        - spareribs of 
                      - Entrecote met Knoflooksaus en kruidenboter 
* Ijsdessert 
*
* Koffie of Thee 


