Starters

Mains

voorgerechten&soepen

geserveerd met salade, friet&mayonaise

Home Run
CREATIE VAN VOORGERECHTEN

lekker proeven&delen | vanaf 2p. te bestellen

Today's special
wisselend hoofdgerecht

laat je informeren of neem een kijkje op het krijtbord

Carpaccio d´ Italia • 12.5

Butcher's Best • 36

runderfilet | Italiaanse pesto verde | rucola
geroosterde pijnboompitten | Pecorino

200gr. kalfshaas | rijke truffeljus
crunch van filodeeg & witte kaas

mousse, filet én kaviaar van gerookte forel
gemarineerde Noorse garnalen | bite van appel & rogge

180 gr. kogelbiefstuk van De Hoeve | kruidenolie
gekonfijte meloesui | A'hoekse rode wijnsaus

Kingston Town • 9

Pork of the rising sun • 23

"Jamaican jerk" | koud voorgerecht van gekruide chicken
gepekelde lamsham | frisse rhubarb & raspberry compôte

robuuste varkensoester in teriyaki-stijl
Japanse currysaus met Nashi peer

Fancy Norwegian • 9.5

Backcorner Beef • 25

Hungry for Holland • 8,5

nordic kitchen • 20.5

knolselderijbitterbal | gemarineerde Hollandse champignon
crème van peterseliewortel | gedroogde cherrytomaat

kabeljauw zijdestukken | geschroeide prei
roomsaus met groene kruiden

Soups
Tomato Twist • 6.5
tomaat-paprikasoep | crème van mascarpone
gehaktballetjes | groene kruidenolie

Mediterranean garden • 20
"moestuin" van parelgort-risotto | Pecorino | truffelolie
baby-courgette | mini-peen
gepofte tomaatjes | "aarde" van zwarte olijf

USA chicken & Waffles • 21.5

In season • 6

populaire hartig-zoete combinatie!
kippendijen op mini-wafels | dragonsaus | suikermaïs

wisselende seizoenssoep | bijpassend garnituur

N.Y. Bacon-Cheeseburger • 18.5

op vegetarische basis

rundvleesburger van slagerij Gosselink | bacon
cheddar | tomaat | augurk | rode ui | baconaisesaus

Chef's season
3 gangen menu, elk seizoen wisselend
samengesteld door chef Remco
en zijn blije brigade!
Laat u informeren door hoofdbediening
Simona en haar jolige jongelingen!

3-Gangen seizoensmenu • 35 p.p.

crunchy Asian salad • 17.5
"Choose YOUR favourite: chicken OR fish OR vega!"
allemaal met: krokante uitjes | cherry tomaat
groente-spirellie | verse scheuten | soja sesamdressing

Inca salad • 14.5

Peruaanse quinoa | tropisch geel fruit | krokante uitjes
aardappelsalade | groente-spirellie | Pisco-aardbeidressing

Sides

"O.W. bread!" • 6.5
lokaal brood | boter | knoflooksaus

New: deluxe italian fries • 5

verse friet | truffelmayonaise | Pecorino
= is / kan vegetarisch of veganistisch.
Geef overige diëten gerust aan en meld allergieën;

Warm Vegetables • 3
wisselende seizoensgroente

Roasted Potatoes • 3

zo hebben wij een gluten- en lactosevrije kaart.

aardappeltjes | uit de oven

And of course don't hesitate to ask for

friet | cajun kruiden | mayonaise

English or German menus!

Side Salad • 3

French fries • 3

ord
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Sweets

DINNER

desserts&kazen

Final Touch
CREATIE VAN NAGERECHTEN

pp

lekker proeven&delen | vanaf 2p. te bestellen

Say: ''Cheese!'' • 9.5
3 kaassoorten | appelstroop
kletzenbrood | walnoten

Brazilian lover• 9

mousse van melkchocolade & koffie
gekonfijte kumquat | citroen sorbetijs

Classico Dulce • 8.5
gemarineerde aarbeien op Toscaanse wijze
fruitcake | mascarpone met balsamico

Signature pineapple • 7.5
lepeldessert | ananascompôte | cookie crumble
witte chocolademousse | ananassorbetijs

The Ice-cream Man • 7
3 verrassingsbollen ijs
zoet garnituur | slagroom

Hey you, b-e-a-utiful!

DINErkaart
NEW
YORK
STYLE
KITCHEN
#TASTENEWYORK
#MULTICULTURAL

Live life like a pineapple...
...stand tall,
wear a crown
and
be sweet!

inspired by

NEW YORK CITY

