®
AMSTERDAM | ROTTERDAM
APPETIZERS

Piemientos met zeezout, kaascrumble en chipotle
mayo 5.95
Zes Amsterdamse bitterballen met huisgemaakte
druivenmosterd 6.50
Zes Beemster kaaskroketjes met gepofte lookmayo 7.50
Slow cooked pork ribs met Bourbon glazuur 8
Spicy chicken wings met frisse limoendip 6.95
Prosciutto di Parma D.O.P. met knapperig platbrood 9.75
Plankje kaasboer met gerookte amandelen, druiven en
vijgenbrood 10.75

FRIET

BLACK ANGUS
RIB EYE
250gr

WINNAAR BESTE FRIET NEDERLAND 2020
SWEET FRIES OF MINE zoete aardappel friet met
mayo van zwarte winter truffel, Parmezaanse kaas
en kaas pinda-crumble, gedroogde worst en
gefrituurde peterselie 6.50

VERSE FRIET met een huisgemaakte saus naar keuze:

truffelmayo,lookmayo, ketchup of gerookte chipotle
mayo 4.25

BURGERS

DRY-AGED STEAK

MEDIUM RARE GESERVEERD

WINNAAR BESTE HAMBURGER NEDERLAND 2020
THE GOJIRA Koraanse burger op Aziatische steam-

bun, patty van dry-Aged Rib Eye en Japans Wagyu,
zoetzure komkommer, mini bok-choy, bulgogi pulled
pork, geroosterd buikspek, rode ui, yuzu-manuka
honing, gochujang saus en nori casave chips 14.50

‘DE BURGERESSE’ 150gr Lady Burger / 200gr

van Scottish Angus en Japans Wagyu met lakjus
van wintertruffel, sla, boerenkaas, pruimtomaat,
Spaanse ui, augurk, pancetta*, truffelmayo en
Ter Marsch saus 14.95 / 16.95

NEW YORK
STRIP STEAK

25

250gr

25

LADY STEAK
ANGUS

180gr 23.50
+100gr 10

Met zwart geblakerde limoen, piemientos en
truffeljus.
Nadat het vleesch gerijpt heeft in de rijpingskast krijgt het een zeer malse structuur en
intensere smaak.

SANDWICHES TOT 18:00 UUR

P.L.T. met ovengebakken pancetta*, little gem,
tomaat, gesmolten cheddar, mozzarella truffelmayo en kaas-pindacrumble 9.50
Avo goat met Bokkesprong zachte geitenkaas,
little gem, tomatensalsa, gegrilde piment,
avocado en dragon 9.75
Hot chick met gegrilde kip van de Big Green Egg,
rucola, salsa van pompoen/rode ui/komkommer,
chipotle saus, nacho cheese crumble en gerookte
jalapeños 10
14 maanden gerijpte Serranoham met gepofte
piment, korianderpesto, Parmezaanse kaas en
kaas-pindacrunch 9.75

TER MARSCH GRANDE 200gr van Scottish Angus met

Gegrild buikspek met yuzu-jus, zoetzure rettich,
wortel, koriander en boekweit krokant 9

THE ROYAL DUTCH van dry Aged Rib Eye en Japans

SIDES & SALADES

NATURAL HAPPINESS: 100% PLANT, 0% COW PATTY

Caesar met little gem, gegrilde boerderijkip,
ansjoviscrème, looktoast, Parmezaanse kaas,
gepocheerd ei met béarnaisesaus 13.50
Vega-variant mogelijk, vraag onze crew

THE BIG MARSCH 2 x 125gr en "double cheese"

Quinoa (glutenvrij) met gegrilde muskaat pompoen,
avocado, rucola, Texelse geitenkaas, gele biet,
gepofte boekweit en groene kruidendressing met
zoetzuur en basilicum 10.50

sla, tomaat, augurk, Spaanse ui, pancetta*,
boerenkaas en truffelmayo 14.50

Wagyu met botersla, tomaat, zoetzure komkommer,
pancetta*, Old Amsterdam custard, ponzu/sambiajus en Remeker pindacrumble 14.95

met gepofte biet, honingtomaat van Looye, Zaanse
grove mosterd, komkommer, Remekerkaas en crumble
van hazelnoot en boekweit 14.90
Take a bite into the future!
van Scottish Angus en Japans Wagyu met little
gem, tomaat, augurk, pancetta*, cheddar, boekweit, Jack Daniels tomatensaus en smokey mayo.
Meneer Ter Marsch's versie van de "Big M". 17.95

TER MARSCH CLASSIC van Scottish Angus met sla,
tomaat, augurk, Spaanse ui en Ter Marsch saus

10

OH'CHEESUS van Scottish Angus met sla, tomaat,
augurk, rode ui, spicy ketchup, cheddar, kaas
custard, pancetta* en Ter Marsch saus 13.50

HOT & SMOKEY van Scottish Angus of boerderijkip met
sla, tomaat, augurk, gerookte jalapeños, spicy salsa
van pimentos, nacho cheese crumble, guacamole en
boerenkaas 13.25 / 12.50

Side salad met crispy little jam, zoetzuur,
kaas-pindacrunch en sherrydressing
4.50

Groene asperges van de grill met gepocheerd ei,
Parmezaanse kaas, béarnaisesaus en kaaspindacrumble 10

DESSERTS

Snicker brownie (vegan) met chocolade, peanut
butter ice cream en karamelsaus 7
New York Cheesecake met home made rood fruit coulis
en chocoladecrumble 8
Piña colada taart met geroosterde ananas, limoenkaviaar en een shot rum-kokos 7

* Pancetta is Italiaans spek.
Heb je voedselallergieën? Laat het ons weten, wij adviseren graag.
Per tafel hanteren wij één rekening; dank voor je begrip.

