WELKOM TERUG!
goed om je terug te zien bij BAR REPUBLIC!
eindelijk kunnen we je weer gezellig ontvangen op ons terras.
Zoals je ziet hebben Bar Republic en The Roast Club samen een extra groot
terras en werken we momenteel uit één keuken. Dat betekent 'the best of both!'
Geniet van de geweldige lunch gerechten van The Roast Club én van de heerlijke
borrelbites en cocktails van Bar Republic.
Uiteraard hopen wij snel weer tot later open te mogen en je ook in beide zaken te
ontvangen voor een lekker diner of een after dinner borrel.

Volg je onze socials al?
Leuk als je ons tagt; ZO kunnen we mee genieten!
theroastclub.ehv

republic.ehv

we willen je vragen om deze qr-code te
scannen EN je gegevens bij ons achter te laten.
dit zijn wij verplicht i.v.m. de corona regels.
alvast bedankt voor je medewerking!

LUNCH

SPECIALS

BY THE ROAST CLUB

SMASH BURGER 14.50
Black angus beef burger / smoked cheddar saus
in bier gekarameliseerde uien

VOORGERECHTEN

BBQ PLATTER / 2 PERS 42.50
A must try for the meatlovers! Een proeverij van
ons beste huisgerookte vlees

TRC carpaccio
Gebrande prei vinaigrette / zwarte knoflook aioli
oude kaas
huisGerookte zalm poke
Sriracha mayonaise / avocado / komkommer
TRC vitello TONNATO
Gerookte kalfsmayonaise / gebrande tonijn
langzaam geroosterde tomaten
GEROOSTERD BUIKSPEK
Hoisin glaze / pinda crumble / Thaise kruiden
Warme geroosterde auberginesalade (V)
Dukkah / zuurdesemtoast
+ Brood met huisgerookte boter 4.50

HOOFDGERECHTEN
INCL. FRIET per 2 Pers
FLANK STEAK
Gerookte beenmerg vinaigrette / uienpuree
pork ribs
TRC BBQ saus / pickles

INFORMEER NAAR MEER SPECIALS

SANDWICHES
DAGELIJKS van 12.00 - 14.00
GRILLED Jerk chicken 9.50
Gegrilde kip/ curry mayonaise / ananas salsa
"CUBANO" SANDWICH 11.50
BBQ pulled pork / gerookte ham / cheddar
BBQ BURNT ENDS 10.50
Smoked beef feather blade / koolsla / zwarte knoflook ailoi
MUSHROOM RENDANG (V) 9.00
Rendang van champignon / atjar / sjalotjes
+ Friet met bacon mayo 4.50

AFTERNOON PLATTER

caesar SALAD (V)
Gegrilde kip / Parmezaanse kaas

Een plateau vol met de lekkerste bites / 2 pers 37.50

Tandoori croute zalm
Koriander yoghurt / limoen chili dressing

Oesters 2 stuks citroen & mignonette / Ibérico ham / Fuet / Brood
met zwarte knoflook aioli / Calamari met dragon mayo / Gerookte
zalm brioche met crème fraiche / Avocado frietjes / Taco met tonijn
poke en pittige mayo / Gemarineerde olijven / Bitterballen met grove
mosterd / Kaas met ananas chutney / Homemade brownie

CAVEMAN ROASTED SPITSKOOL (V)
Sesam dressing / furikake

DESSERTS

BBQ COOKIE
Bourbon karamelsaus / marshmallow
Limoncello cheesecake
Citroen sorbet / gerookte amandel kruimel

2-gangen € 23.50

BY BAR REPUBLIC

BARBITES
OESTERS 2 STUKS 7.50
Citroen & mignonette
BURNT ENDS 8.50
Met BBQ saus
OVERLOADED NACHO'S (V) 14.50
Smoked cheddar / guacamole / BBQ pulled pork

To
voorgerecht + hoofdgerecht

crispy avocado fries (V) 7.50
Met sriracha mayo

3-gangen € 27.50

karaage 8.50
Japanse gefrituurde kip met sriracha mayo

voorgerecht + hoofdgerecht + dessert

brood (V) 4.50
Met huisgerookte boter
bitterballen 8.50
Met grove mosterd

(V) Vegetarisch, of kan op verzoek vegetarisch worden gemaakt

TAKE US HOME!
Geen zin meer om te koken na je terras bezoek? Snappen we!
De volgende boxen staan klaar om met je mee naar huis te gaan.

BORRELBOX

COCKTAILBOX

by Bar Republic
€ 24.50 voor 2 personen

by Bar Republic
€ 79.50 voor 4 personen

Ibérico ham en fuet
Brood ll Zwarte knoflook aioli
Koud gerookte zalm brioche
Nachos ll Guacamole ll Pico de gallo
Falafel met een heerlijke yoghurt dip
Taco met tuna poke ll Spicy mayo
Oude kaas en gerookte kaas
Homemade brownie

Een complete box voor het bereiden van
maar liefst 16 cocktails. Inclusief garnering.

deze boxen voor thuis zijn ook dagelijks
te bestellen op www.theroastclub.nl

4x Dutch aperitivo
4x Sicilian spritz
4x Cinnamon Gin-Tonic
4x Coffee Gin-Tonic
& Nacho's met dip

