ROAST CLUB DINNER
€ 39.50 P.P. // MINIMAAL 9 PERSONEN

BROOD
met huisgerookte boter
---

PROEVERIJ - TO SHARE een heerlijke selectie van onze voorgerechten
---

KEUZE UIT ÉÉN VAN ONDERSTAANDE SPECIALTIES:
GRILLED SIRLOIN STEAK
Malse Argentijnse entrecote met mousseline van gerookte aardappel en beef jus

GRILLED SALMON
Gegrilde zalm met een glaze van ponzu, geserveerd met Thaise mango-chili salade

LAMB RUMP
Geroosterde lamsbout uit Nieuw Zeeland met een crust van salie en gerookte bouillon

GRILLED PORK CHOP
Franse Ibérico rack met chili-cacao rub, sinaasappel-rum boter en pindacrumble

HASSELBACK PUMPKIN (V)
Gekarameliseerde flespompoen met feta en chermoula

SIDES
FRIET met homemade bacon mayo
& SALADE met Franse vinaigrette
---

SURPRISE DESSERT

TIP!

Maak de avond compleet met een gezellige borrel voor of na je diner bij
Bar Republic, aan de overkant van The Roast Club. Voor meer info, klik hier

Een groot deel van onze gerechten wordt bereid op smokers en op de Green Egg, en dat proef je!
De gerechten worden centraal geserveerd op tafel m.u.v. de specialties.
Iedere gast kiest hier zijn of haar eigen specialty.

BORRELEN BIJ BAR REPUBLIC
I.C.M. DINER BIJ THE ROAST CLUB // MINIMAAL 9 PERSONEN

Bar Republic, onze sfeervolle bar aan de overzijde van The Roast Club,
is dé plek om je diner feestelijk te beginnen óf af te sluiten.
Nodig je gezelschap uit in Bar Republic voor een welkomstborrel en
neem daarna gezamelijk plaats aan tafel in The Roast Club. Zijn jullie
meer in voor een feestelijke afsluiter van het diner? Dan adviseren we
jullie om na het diner samen met je gezelschap de avond af te sluiten
in Bar Republic. De muziek staat hier al wat harder en in het weekend
borrelen we door tot 02.00u; vaak met DJ.

Indien je van deze combinatie gebruik maakt bieden wij
bitterballen van het huis aan én een korting van 10%
op de rekening in Bar Republic.
Bar Republic is geopend van donderdag t/m zondag. Deze combinatie is
alleen mogelijk als de beschikbaarheid in beide zaken dit toe laat.
Stuur een mailtje naar info@theroastclub.nl om
hier naar te informeren.

