
dinerdiner

SIDE DISHES

BBQ COOKIE  9.50
TRC classic from day one! BBQ cookie met
chocolade, gebrande marshmallow, vanille
ijs en een rokerige, bourbon karamel.

BRIOCHE BREAD PUDDING  9.50 
Zoet brood ondergedompeld in custard, gebakken
in witte chocoladesaus, afgetopt met zoete
pecan en bourbon glaze. Fingerlicking good! 

CHEESE PLATTER  10.50
Drie heerlijke kazen van Bob's Traiteur en
één lekkere huisgerookte jonge kaas.
Geserveerd met een huisgemaakte dadel-
noten bar. 

DESSERTS

TRC FRIES [v]  4.50
met bacon mayonaise 

ROASTED CAULIFLOWER [v]  6.50
met ranch dressing en gerookte paprikasaus

CAVEMAN ROASTED LEEKS [v]  6.50
met geroosterde hazelnoten en beurre monté

HOUSE SALAD [v]  4.50
met een klassieke Franse vinaigrette 

+ Friet met bacon mayo en side salad

SPECIAL STEAK TO SHARE

TRC EXPERIENCE

[v] = VEGETARISCH,
OF KAN VEGETARISCH

GEMAAKT WORDEN

DAGPRIJS / 2P

OYSTERS x2   9.50
Framboos mignonette / grapefruit granita

HOUSE SMOKED PASTRAMI  6.50

PULLED BEEF  7.50/2st
Corn tostada / salsa verde 

Geserveerd in dunne plakjes met compote
van gegrilde sjalot. 

FIRST BITEstarters

MAin COURSES

CRAB COCKTAIL 14.50
Een cocktail van krab, Hollandse garnalen, smokey
Bourbon saus en gegrilde briochetoast.

COLD SMOKED SALMON 14.50
Onze huisgerookte zalm met gin mayonaise, zoetzuur
komkommer en een olie van dille.

BBQ PORK BELLY  14.50
Langzaam gegaard buikspek van de smoker met een glaze van
hoisin, geserveerd met Thaise salade.

STEAK TARTARE  15.50
TRC twist op de klassieke steak tartaar! Angus beef met
gerookt eigeel en truffel crunch.

SMOKED FETA [v]  12.50
Koud gerookte, opgeklopte feta met een puree van
pompoen en een pistache crumble.

ROASTED AUBERGINE [v] 12.50
Geïnspireerd door de Arabische keuken: geroosterde
aubergine van de smoker met een vulling van tomaten,
paprika en ui. Geserveerd met knoflook chips. 

GRILLED SIRLOIN STEAK  26.50 
Ongekend malse Argentijnse entrecote; vol van smaak met
veel bite. Geserveerd net een mousseline van gerookte
aardappel en afgetopt met onze huisgemaakte beef jus.

TRI-TIP STEAK  24.50
Uruguayan Angus beef: een mooie, stevige cut met een
sterke smaak. Geserveerd met chimichurri - een
marinade van gesneden, verse groene kruiden.
TIP: upgrade your steak with 'the butter of the
gods!' ROASTED BONE MARROW 5.50 

LAMB RUMP  23.50
Op houtskool gegrilde lamb rump uit Nieuw Zeeland
met een crust van salie en pistache. Geserveerd met
een gerookte linzen stoof. 

GRILLED PORK CHOP  22.50
Ibérico rack van de grill ingesmeerd met een chili-
cacao rub. Geserveerd met een sinaasappel-rum boter
en een pinda crumble. 

GRILLED SALMON  22.50 
Gegrilde zalm gelakt met Asian glaze. Geserveerd met
een mango salade en mango-kerrie emulsie.

ROASTED PUMPKIN [v]  16.50
Met beurre noisette gekarameliseerde flespompoen.
Voorgegaard op de smoker, afgemaakt op de grill en
geserveerd met feta, chermoula en hazelnoten.

+ Friet met bacon mayo en side salad



bar bites
 
bar bites 

GrOUPDINNERS
 
GrOUPDINNERS  

FOCCACIA [v]
Truffelmayonaise

HOUSE SMOKED PASTRAMI 8.50
Uien chutney

BRUSCHETTA [v] 7.50
Tomatensalade / basilicum

BORRELPLANKJE 8.50
Oude kaas / worst / chips / olijven

Wij bieden heerlijke menu's aan voor groepen vanaf
9 personen of meer vanaf 39.50 p.p. 

Bekijk de menu's op onze website en stuur een mail
naar info@theroastclub.nl voor de beschikbaarheid. 

Framboos mignonette / grapefruit Spritz granite
OESTERS 2 ST 9.50 JAMÓN IBÉRICO 12.50

Spaanse ham / 24mnd gerijpt

SMOKED SARDINES 8.50
Knoflook toast / pittige tomatensaus

IBÉRICO KROKETJES 8.50
Gerookte paprika aioli

PULLED BEEF 7.50/2st
Corn tostada / salsa verde

BITTERBALLEN 8.50
Grove mosterd 

 

HOT OFF THE SMOKER
 
HOT OFF THE SMOKER 

EVERY MONDAY TILL WEDNESDAY - FOR THE EARLY BIRDS! - 17:00 till 19:30
Iedere ma t/m wo geniet je, naast de reguliere kaart, van 17.00 tot 18.30u van 'Hot off the smoker'-
specials. Heerlijke gerechten voor een mooie prijs: speciaal voor de early birds! 

 ◾  SMOKEY SPARE RIBS € 24.50 
◾   1/2 ROAST CHICKEN € 23.50 
◾   LOW 'N SLOW SHORT RIB € 29.50 
 ◾  BBQ PULLED PORK € 23.50 
 - incl. fries & sides -  

Wisselend aanbod per dag & de beschikbaarheid is beperkt.Reserveren is slim; gewoon langskomen mag ook!

https://theroastclub.nl/groepen/

