MENUKAART
Tenzij anders aangegeven, worden alle vleesgerechten
geserveerd met een dagelijks wisselend bijgerecht.

VOORGERECHTEN
GEROOKTE RIBEYE Runder ribeye, geroosterde

amandelen, chocolade, crostini, truffel mayonnaise
RUNDER TARTAAR Dubbeldoel vers gehakte tartaar,
oosters gemarineerd, lente ui, soja/wasabi espuma,
papadum
CARPACCIO Dubbeldoel runderbovenbil, limoen
vinaigrette, Parmezaanse kaas, gemengde sla
BIETEN TARTAAR Rode biet, balsamico, walnoot,
thijm, geitenkaas
VITELLO TONNATO Kalfsmuis, huisgemaakte tonijn
mayonnaise, rucola, kappertjes
SPAANSE PLANK Verschillende Spaanse hammen en
worsten, Manchego, cornichons
MEAT CLUB SHARING BASKET Lamskoteletten,
kippenkluifjes, spareribs, gefrituurde uienringen

SAUZEN

€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 19,50
€ 24,50

SOEPEN
BROCCOLI SOEP

zaden

Broccoli soep met geroosterde

KOKOS LIMOEN SOEP

Romige kokos soep, limoen,
lente ui, taugé, paddestoelen

€ 7,50
€ 7,50

VLAAMSCH BROODHUYS Ons brood

wordt geleverd door Vlaamsch Broodhuys. Vlaamsch Broodhuys
bakt zoals top koks koken met hoogwaardige ingrediënten, culinaire bezieling en jarenlange ervaring. Sinds 1996 bakken Dimitri
Roels en zijn bakkers voedzaam en smaakvol zuurdesembrood.

SALADES
ZOMERSE FRUITSALADE

Verschillende soorten
meloen, mizuna, munt/dragon dressing (supplement
Serrano ham € 2,-)
PASTA SALADE Risone pasta, Feta, radijs, rode ui,
rode paprika, olijven
CAESAR SALADE Huisgerookte kip, little gem sla,
croûtons, ei, Caesar dressing, Parmezaanse kaas
CAPRESE SALADE Geroosterde tomaat, buffel
mozzarella, pesto, balsamico
OSSENHAAS SALADE Gemarineerde ossenhaas,
wakame, chinese kool, taugé, komkommer,
huisgemaakte sesamdressing

€ 11,50
€ 11,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 14,50

PASTA

TAGLIATELLE BOLOGNESE Verse tagliatelle pasta,

€ 16,50

RAVIOLI

€ 16,50

traditionele gehaktsaus, rucola, Parmezaanse kaas
wekelijks wisselend (vraag ons personeel)

GEFRITUURD

FRITES met huisgemaakte mayonaise
FRITES met Parmezaanse kaas en truffel mayonaise
UIENRINGEN
ZOETE AARDAPPEL FRIET met huisgemaakte mayonaise

€ 3,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

GROENE SALADE met huisdressing
VLAAMSCH BROODHUYS BROOD met boter
SOUS-VIDE GEGAARDE SPITSKOOL met geroosterde

€ 3,50
€ 3,50
€ 4,50

BIJGERECHTEN

amandelen en soya boter
HARICOVERTS met bacon

€ 4,50

BÉARNAISE
ROMIGE PEPERSAUS
CHIMICHURRI

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

UPTOWN CLASSICS

UPTOWN BURGER Dubbeldoel burger op brioche met
little gem sla en augurken relish, geserveerd met frites
UPTOWN SPICY BURGER Dubbeldoel burger op
brioche met little gem sla, augurken relish, chipotle
mayonaise, Cheddar kaas, tomaat, bacon, galepeno,
geserveerd met frites
SPARERIBS Varkensrib, afgelakt met bbq saus,
geserveerd met frites en bananen chips
HELE POUSSIN piepkuiken gevuld met citroen,
knoflook, tijm, rozemarijn
MIXED GRILL SPIES Dubbeldoel ossenhaas, saucijs,
kippendij, paprika, rode ui
LAMSKOTELETTEN Hollands lam, 300 gram
DIAMOND STEAK Sous-vide gegaarde diamond steak,
200 gram, afgelakt met huisgemaakte BBQ saus

€ 15,50
€ 16,50

€ 19,50
€ 19,50
€ 21,50
€ 24,50
€ 29,50

UPTOWN STEAKS

SUCADE Australisch, graan gevoerd, 200 gram
BAVETTE Australisch, graan gevoerd, 200 gram
OSSENHAAS SMALL Dubbeldoel ossenhaas, 150 gram
LARGE Dubbeldoel ossenhaas, 300 gram
RIB-EYE Dubbeldoel rund, 250 gram

€ 19,50
€ 19,50
€ 23,50
€ 32,50
€ 29,50

MEGA BURGER Dubbeldoel burger, 450 gram, little
gem sla, augurken relish, chipotle mayonaise, Cheddar
kaas, geserveerd met frites
PICANHA Dubbeldoel rund, 600 gram
CÔTE DE BOEUF Dubbeldoel rund, 800 gram

€ 29,50

TE DELEN:

KINDERHOEK

Alle kindergerechten worden geserveerd met een dessert
KIPNUGGETS Krokante kip, geserveerd met frites en
rauwkost salade
MINI UPTOWN BURGER Kleine burger, geserveerd met
frites en rauwkost salade
TAGLIATELLE BOLOGNESE Spaghetti met gehakt, saus
en Parmezaanse kaas

€ 49,50
€ 69,50

€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50

HOLLANDS DUBBELDOEL KOE

Dit vlees is afkomstig van de Hollandse dubbeldoel koe. De
dubbeldoel koe is een Hollandse melkkoe die geschikt is om te
groeien en die voor een mooi stukje kwaliteitsrundvlees kan zorgen.
De koe gaat na haar carrière als melkkoe op een all-inclusive
vakantie waar zij uitgroeit tot een volwaardige vleeskoe. Het
nieuw aangezette vlees is heerlijk mals en heeft de ouderwetse
rundvleessmaak.

NAGERECHTEN

PANNACOTTA Kokos pannacotta met geroosterde ananas
CRÈME BRÛLÉE Limoen Crème Brûlée met vanille-ijs
WARME CHOCOLADE FONDANT Chocoladetaartje met
vloeibaar hart en karamel/zeezout ijs

KAASPLANKJE Selectie van internationale kazen

€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 12,50

