
            
  

Handgesneden Carpaccio van Black Angus Rund
pijnboompitten | Parmezaanse kaas | pestodressing
Maryland Krabkoekjes 
limoen en dille mayonaise | fijne tuinkruiden 
Gestoomde Kokkels
limoen | knoflook | peterselie
Mixed Platter
carpaccio | krabkoekje | sint-jacobsschelp

Handgesneden Steak Tartaar
Worcestersaus | kappertjes | Dijon mosterd
Sint-Jacobsschelpen                                
buikspek | gestoofde linzen | mosterd vinaigrette
Bloemkool-Kaassoep

Midtown's Soep 

Caesar Salade 
Romeinse sla | rozemarijncroutons  | ansjovis
Parmezaanse kaas | Caesar dressing 
Voeg extra toe: gegrilde kip

Midtown's Tuinsalade 
gemengde groene salade | cherrytomaatjes | radijs
komkommer | sjalotjes

Knapperige Huissalade  
ijsbergsla | gekarameliseerd spek 
blauwe kaasdressing    

gepofte aardappel | spek | cheddar kaas | zure room   mac & cheese     aardappelpuree
haricots verts | sjalotjes | boter                         geroosterde seizoensgroenten   frieten
gegrilde portobello paddestoelen           spinazie à la crème    salade

Heeft u een voedselallergie of dieetwensen raadpleeg een van onze medewerkers bij het selecteren van gerechten op het menu. 
Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW en belastingen. 

Per portie   4
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Stoofpot van Zeeduivel                                                     
kikkererwten | chorizo | gekonfijnte tomaten

Midtown's Vangst

Risotto van de Dag 

   34

  
   34
   
   21

Geroosterde Hele Kreeft                            
frieten | béarnaisesaus

Hele Sliptong
limoen | kappertjes | Jersey boter 
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SHARING IS CARING
                       - kies uw favoriete steaks, onze chefs zullen ze gesneden serveren op een sissende tafelgrill - 

AMERIKAANS
USDA gecertificeerd rundvlees afkomstig van Creekstone boerderijen
 
Entrecote  | droog gerijpt
Rib Eye | droog gerijpt 
Ossenhaas
Bone-In Rib Eye
T-Bone 
Porterhouse       

EUROPEAANS
Zorgvuldig geselecteerde regionale producten

Dubbele Kipfilet | scharrel
Varkenskarbonade | droog gerijpt | Lage Landen
Entrecote | droog gerijpt | Weiderund
Ossenhaas | droog gerijpt | Weiderund
Ossenhaas | M.R.IJ.
Chateaubriand | droog gerijpt | Weiderund
Tomahawk | droog gerijpt | Weiderund
Lamskotelet | 4 botten | Ierland
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 (250 g)
   (300 g)
   (225 g)
   (500 g)
   (800 g)
(1600 g)

(300 g)
(300 g)
(400 g)
(300 g)
(200 g)
(600 g)
(800 g) 
(250 g) SURF & TURF

voeg een halve kreeftenstaart toe aan uw gerecht       19

VOORGERECHTEN

SALADES

STEAKS & KARBONADES

VISGERECHTEN & VEGGIE

BIJGERECHTEN

Alle gerechten worden geserveerd met rodewijnjus, groene pepersaus en béarnaisesaus




