
Afhaal menukaart 

Voorgerechten 
* Stokbrood met kruidenboter € 3,75 
* Gemarineerde maïskolf met kruidenboter € 3,75  
* Gerookte zalm, pijnboompitten en balsamico € 8,75 
* Carpaccio (Dungesneden runderbiefstuk met rucola, pijnboompitten, balsamico en 

parmezaanse kaas) € 9,75 

Hoofdgerechten 

Al deze gerechten zijn ook als menu te bestellen. Een menu wordt 
geserveerd met keuze uit patat of pofaardappel met kruidenboter 
en een frisse salade voor maar € 3,00 meerprijs. 

* Spareribs : Spareribs, onze huisgemarineerde spareribs € 13,50  

* Kipfiletreepjes met pindasaus  € 13,50 
* Kipfilet Toedeloe: Kipfiletreepjes met ui, paprika, champignons, runderchili-saus      
€ 14,50 

* Zalmfilet met serranoham €14,50  
* Zalmfilet met roquefortbrie-saus :€ 14,50 

* Varkenshaas farmer:Varkenshaas met ui, paprika, champignons, champignonne-
saus €15,50 

* Varkenshaas met roquefortbriesaus € 15,50 
* Varkenshaas Honolulu: Varkenshaas met ananas in serranoham gewikkeld met 

honingmosterdsaus €15,50 

* Amazing Stew: Tournedos-reepjes met gebakken ui, paprika, champignons en keuze 
uit honingmosterdsaus of runderchilisaus € 16,95 

* Hamburger XXL: Broodje Hamburger XXL, met 200 gram Black Angus burger met 
sappige tomaat, rode ui, sla met keuze uit runderchilisaus of honingmosterdsaus € 
9,95 

* Cheeseburger XXL: Broodje Cheeseburger XXL, met 200 gram Black Angus burger 
met sappige tomaat, rode ui, sla en Goudse kaas met keuze uit runderchilisaus of 
honingmosterdsaus € 10,45 

* Baconburger XXL: Broodje Baconburger XXL, met 200 gram Black Angus burger met 
sappige tomaat, rode ui, sla met bacon met keuze uit runderchilisaus of 
honingmosterdsaus  € 10,45 

* Bacon-Cheeseburger XXL: Broodje Bacon-Cheeseburger XXL, met 200 gram Black 
Angus burger met sappige tomaat, rode ui, sla met bacon en Goudse kaas met keuze 
uit runderchilisaus of honingmosterdsaus € 10,95 

* Vegaburger Los, Broodje Vega Burger, Plantaardige burger met sappige tomaat, rode 
ui, sla met honingmosterdsaus € 9,95 



Kindermenu’s 

* Frikandel, geserveerd met patat en appelmoes € 3,50 
* Kipfingers, geserveerd met patat en appelmoes € 4,50 
* Broodjes kinderhamburger, geserveerd met patat en appelmoes € 6,00 
* Spareribje, geserveerd met patat en appelmoes € 7,50 

Side Orders 
* Pofaardappel met kruidenboter € 2.50 
* Pofaardappel met roquefortbrie-saus € 2,75 
* Gemarineerde maïskolf met kruidenboter € 3,75 
* Portie Patat € 2,00 
* Frisse salade € 1,50 
* Huisgemaakte knoflooksaus € 1,00 
* Mayonaise € 0,75 
* Pindasaus € 1,00 

Drinken 
* Blikjes frisdrank € 1,25 
* Blikjes Bier € 1,75 
* Fles Wijn, € 12,50 
 - Rode wijn: Keuze uit: Shirah Cabernet of Carmenere 
 - Droge witte wijn: Keuze uit: Chardonney of Sauvignon Blanc 
 - Zoete witte wijn 

 

Amazing Steakhouse 
Rijksweg west 61 

9608 PB Westerbroek 
050-4041616 
06-33044852 

www.amazingsteakhouse.nl


