Amazing Steakhouse
Menukaart
Welkom bij Amazing Steakhouse te Westerbroek, sinds
1995 het adres voor lekker en gezellig eten in een
gastvrije en ongedwongen sfeer.

Starters/Voorgerechten
Nacho’s
Nacho’s met kaas en huisgemaakte runderchili-saus € 4.25
Nice and Easy
Stokbrood met kruidenboter € 4.25
Soup of the day
Keuze uit de dagsoepen met stokbrood en kruidenboter € 5.75
Elvis
Gebakken champignons, paprika en ui op toast gegratineerd met
kaas € 6.75
Palm Springs
Toast met warme brie, meloen en witte port € 6.95
Little Ribs
Gemarineerd spareribje € 6.95
Crispy Chicken
Kipfiletreepjes met runderchili-saus, nacho’s en kaas € 7.95
Smokey Fish
Gerookte zalm met stokbrood, pijnboompitten en balsamico € 11.75
Marilyn Monroe’s Carpaccio
Dungesneden runderbiefstuk met rucola, pijnboompitten, balsamico
en parmezaanse kaas € 11.75

Main courses / Hoofdgerechten
Al het vlees wordt ambachtelijk, a la minute, gegrild.
De hoofdgerechten worden geserveerd met kruidige aardappelpuree,
groente en frietjes, tevens kunt u onbeperkt gebruik maken van onze
saladebar.

Vegetarisch
Vegaburger
Plantaardige burger met sappige tomaat, rode ui, augurk, sla met
honingmosterdsaus € 14.50
Vegetarian Jack
Pofaardappel met gebakken rijst, pijnboompitten, champignons,
paprika, ananas, tomaat, meloen, ui, olijven, gegratineerd met brie
en kaas met roquefortbrie-saus € 20.50

Vis
Alaska’s Best Salmon
Zalmfilet met brie en roquefortbrie-saus € 21.50
Delicious Salmon
Zalmfilet met serranoham en honingmosterdsaus € 22.00
Fish a la Fox
Zeetongfilet gebakken in roomboter € 23.50

Kipfilet
Tok Tok Tok
Kipfilet met pindasaus, stokbrood en kroepoek € 19.50
La Florida
Kipfilet met serranoham en honingmosterdsaus € 20.00
Toedeloe
Kipfilet-reepjes met gebakken ui, paprika, champignons,
runderchili-saus en geraspte kaas € 21.50

Spareribs
Spareribs
Onze huis-gemarineerde spareribs € 23.50

Varkenshaas
Grandma’s way
Varkenshaas met spekjes en honingmosterdsaus € 20.50
Isa’s love
Varkenshaas met brie, spekjes en champignonsaus € 21.50
Farmer’s Steak
Varkenshaas met gebakken ui, paprika, champignons en
champignonsaus € 22.50

Kalfsribeye
Chicago’s Finest
Kalfsribeye met rookspekjes en honingmosterdsaus € 24.00
Las Vegas
Kalfsribeye met olijven, brie en roquefortbrie-saus € 25.00

Entrecote
The Best
Entrecote met gebakken champignons en champignonsaus € 22.50
Sinatra’s Way
Entrecote met serranoham, meloen en pepersaus € 23.50

Hertenbiefstuk
Oohhh Deer
Hertenbiefstuk met roquefortbrie-saus € 25.50
Rudolfs Mushrooms
Hertenbiefstuk met champignons en champignonsaus € 25.50

Tournedos
Peperchili Steak
Haasbiefstuk met pepersaus en runderchili-saus € 28.50
Rocky Mountains
Haasbiefstuk met brie, olijven en roquefortbrie-saus € 29.00
Miami
Haasbiefstuk met gebakken champignons, ui, paprika en
champignonsaus € 29.50

For Our Real Big Eaters
Mixed grill Dream
Biefstuk met kruidenboter, kipfilet met pindasaus, varkensfilet met
champignonsaus en sparerib € 27.50
The Dinosaur
Varkenshaas met runderchili-saus en kipfilet met pindasaus € 30.50
Mount Rushmore
Entrecote met pepersaus en kipfilet met runderchili-saus € 32.50
The Killer
Entrecote met pepersaus, varkenshaas met champignonsaus en een
grote sparerib € 35.50

Side Orders / Bijgerechten
Jacked potato
Pofaardappel met rookspekjes en kruidenboter € 3.50
Corn on cob
Gemarineerde maïskolf met kruidenboter € 4.95
Hash Brown
Gebakken aardappeltjes met spekjes en ui € 5.95
Spareribje
Onze gemarineerde spareribs als side order € 6.95

