diner

[v] = VEGETARISCH,
OF KAN VEGETARISCH
GEMAAKT WORDEN

starters

TRC EXPERIENCE

GRILLED SCALLOPS 'n PORK BELLY

13.50

In de schelp gegrilde St. Jakobsschelp met low 'n
slow roasted pork belly. Afgelakt met een citrus
glaze, verse kruiden, gepekelde sjalot en geserveerd
met gepofte rijst.

CHARRED SHRIMP TARTARE

14.50

Tartaar van Black Tiger shrimp met 'caveman style'
koolrabi, dressing van gerookte paprika olie met
limoenrasp en geroosterde brioche met verse dragon.

GRILLED LAMB LOIN

11.50

Let's add a little fire: gegrilde vleestomaat
geserveerd met slow roasted tomaten, een crème van koud
gerookte burrata, basilicum, vinaigrette en zeezout.

GRILLED COURGETTE [v]

10.50

MAin COURSES
24.50

23.50

Een kruidenrub van vers gemalen koffie en zwarte
peper zorgt voor een geweldige smaakvolle korst op de
diamanthaas. Geserveerd met een rijke beer demi glace
en een puree van gerookte zoete aardappel.

TIP: upgrade your steak with 'the butter of the
gods!' + ROASTED BONE MARROW 5.50

GRILLED PORK STEAK

SIDE DISHES
GREEN ASPARAGUS [v]
ROASTED AUBERGINE [v]
SIDE SALAD [v]

5.50

DESSERTS
9.50

TRC classic from day one! BBQ cookie met
chocolade, gebrande marshmallow, vanille
ijs en een rokerige, boozy bourbon karamel.

BABA AU RHUM

20.50

Gegrilde zalm met een glaze van ons eigen gebrouwen
IPA bier. Geserveerd met een verse, krokante salade
van citrus fruit en venkel.

BEER TIP: Homebrewed IPA 'Easy Does it!' citrus, tropisch fruit en dennen + 4.80

14.50

Roasted veggie steak gesneden uit geroosterde
bloemkool met Indiase garam massala crust.
Geserveerd met stroop van granaatappel.

7.50

Iconische cake soaked in spiced rum
geserveerd met karamelsaus, chili-sinaasappel
en gerookt yoghurtijs. Fingerlicking good!

CHEESE PLATTER

10.50

Sluit je diner af met de heerlijke kazen
van Jokkmokk en een lekkere huisgerookte
jonge kaas.

20.50

Chargrilled kippendij met een Japanse umami glaze
van rode miso. Geserveerd met geroosterde aubergine
en furikake.

CAULIFLOWER STEAK [v]

5.50

met tomaten-knoflook en dragon aioli

21.50

IPA MARINATED SALMON

6.50

met oesterzwam en teriyaki glaze

Langzaam gegaarde pork steak met typisch
Mexicaanse Adobo dressing van gedroogde en gerookte
jalapeños. Geserveerd met geroosterde maïs.

MISO GLAZED CHICKEN

4.50

met bacon mayonaise

BBQ COOKIE

Verrassend malse cut van Black Angus beef; vol van
smaak met veel bite. Direct op het houtskool gegrild
en geserveerd met chimichurri en geroosterde bloemkool.

CAVEMAN GRILLED DIAMANTHAAS

+ Friet met bacon mayo en side salad

met een klassieke Franse vinaigrette

Gegrilde courgette met een puree van gerookte
artisjok en een dressing van gepekelde citroen.

GRILLED DENVER STEAK

DAGPRIJS / 2P

TRC FRIES [v]

12.50

Kort - op hoge temperatuur - gebrande tenderloin
filet van Nieuw-Zeelands lamshaas, geserveerd met
salsa verde en groene asperges.

SMOKY CAPRESE [v]

SPECIAL STEAK TO SHARE

voor de échte
BBQ-liefhebber!

bar bites
OESTERS 2 ST 9.50
Framboos & mignonette

HOUSE SMOKED PASTRAMI 6.50
Compote van gerookte sjalot

CHICKEN KARAAGE 8.50
Sriracha mayo

BITTERBALLEN 8.50
Grove mosterd

TRC NACHOS [v] 10.50
Smoked cheddar / jalapeño / guacamole

BAKED SOURDOUGH BREAD [v] 5.50
Gerookte maple boter

GrOUPDINNERS
Wij bieden heerlijke shared dining menu's aan voor
groepen vanaf 9 personen of meer vanaf 38.50 p.p.
Bekijk de menu's op onze website en stuur een mail
naar info@theroastclub.nl voor de beschikbaarheid.

Where love for roasting,
good food and
happy people
come together.

