
HAMBURGERS   medium geserveerd. Alle burgers 
zijn ook vegetarisch te bestellen, met een plant based patty 
in plaats van een vlees patty   

THE HOLY MOLY
Winnaar beste hamburger Benelux 2021 
Spaanse Black Angus van Miguel Vergara en Wagyu, met zoet- 
zuur van groene tomatillo tomaat, Mexicaanse koriander 
avocado molé, carnitas chili buikspek, crème van chorizo, 
chedda, crispy zwoerd en limoen Jarritos crème  

THE GOJIRA  (GESERVEERD OP 2 STEAMBUNS) 
Winnaar beste hamburger Benelux 2020 &
Winnaar beste hamburger Nederland 2020
2 x 75 gr patty van Nederlands dry Aged Rib Eye en Japans 
Wagyu met zoetzure komkommer, mini bok-choy, bulgogi 
pulled pork, ingelegde rode ui, yuzu-gembersaus, 
gochujang bbq saus en nori casave chips  

THE ROYAL DUTCH  van Nederlands dry Aged Rib Eye 
en Japans Wagyu met sla, tomaat, ui, zoetzure komkommer, 
pancetta (spek), Old Amsterdam custard, ponzu/sambiajus en 
Remeker pindacrumble  

DE BURGERESSE  van Nederlands Limousin en Japans 
Wagyu met lakjus van wintertruffel, sla, boerenkaas, pruim-
tomaat, Spaanse ui, augurk, pancetta (spek), truffelmayo en 
Ter Marsch saus  

TER MARSCH CLASSIC  van Nederlands Limousin met 
sla, tomaat, augurk, Spaanse ui en Ter Marsch saus  

OH' CHEESUS  van Nederlands Limousin met sla, tomaat, 
augurk, ingelegde rode ui, home made ketchup, cheddar, kaas 
custard, pancetta (spek) en Ter Marsch saus  

SNACKS
Zes bitterballen met huisgemaakte druivenmosterd   
Zes Beemster kaaskroketjes met gepofte lookmayo  
Buikspek met kimchi, wortel rettich, zoetzure radijs, 
norikrokant en Aziatische jus  
Crispy chicken gepaneerde kip met cornflakes, ingelegde 
rode ui en gochujang bbq saus 

AWARD WINNING BURGERS & FRIES

NO SUBWAY

 

  

DRY AGED STEAK 
nadat het vleesch gerijpt heeft in de rijpingskast krijgt het 
een zeer malse  structuur en intensere smaak. Geserveerd
met friet, gegrilde asperges, béarnaisesaus en kaas-pinda-
crumble   200gr  / 400gr 

FRIET 
Fries of mine
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  

Friet met langzaam gegaarde pulled pork, mosterdzaad, 
gepofte knoflooksaus en verse zwarte peper  

Friet met een huisgemaakte saus naar keuze: truffelmayo, 
gepofte lookmayo of gerookte chipotle saus  

SANDWICHES  TOT 17:00 UUR  
P.L.T. met ovengebakken pancetta (spek), little gem, tomaat, 
gesmolten cheddar, truffelmayo en kaas-pindacrumble  

Hot chick met gefrituurde kip, little gem, gepickelde groenten, 
ingelegde rode ui, zoetzure komkommer, chipotle saus, nacho 
cheesecrumble en gerookte jalapeños 

SALADE  
Caesar met little gem, gegrilde boerderijkip, ansjoviscrème, 
looktoast, Parmezaanse kaas, gepocheerd ei met 
béarnaisesaus    vegetarische variant mogelijk      

Groene asperges van de grill met een gepocheerd hoeve-ei, 
Parmezaanse kaas, bearnaisesaus, kaas-pindacrumble, 
overgoten met kruidenolie 

SOMETHING SWEET?
Citroen cheesecake met koekcrumble, frisse kruiden-
compote, basilicum meringue en mascarpone   

Red Velvet bar van witte chocolade ganache, vanilleschuim 
en frambozensaus 

Onze recepten zijn met veel liefde samengesteld en wij zijn er van 
overtuigd dat er voor ieder wat wils op het menu staat. Wil je ons 
recept toch aanpassen, dan is dat mogelijk maar brengen wij wel 

extra kosten (+1) in rekening. Een ingrediënt weglaten = free.
(als je bijvoorbeeld vindt dat koriander naar zeep smaakt)

Sorry voor het ongemak, wij zijn geen Subway. 

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



COCKTAILS  for classics, just ask your bartender

STRONGER COCKTAILS   10% - 20% 
alcohol may not be the answer but its worth a drink

Tease me  
Ken je de Pornstar Martini? Proef haar nichtje!
42 Below Vodka, passievrucht, karamel, witte chocolade, citroen 
en Cava.

Herbaliscious  
Een lichtzure, maar bovenal kruidige parel!
Bombay Sapphire gin, basilicum, lavendel, rozemarijn, tijm, limoen 
en zwarte peper.

Covidier  
Bitter, kruidig en zoet  
Willem’s Wermoed Averna, Johnnie Walker Black Label, rozijn
en sinaasappel.

LOWER ALCOHOLIC COCKTAILS   5% - 10% 
sip sip hooray
 
50 shades of purple
Take your camera when pouring the elderflower  
Verfrissende en bloemige verrassing! 
Bacardi carta blanca rum, munt, butterfly pea tea en 
Fever-Tree elderflower.

'Je Neef'  
NR. 7 in de Ketel 1 Hard Lemonade competitie. Fris, fruitig en 
doordrinkbaar.
Ketel 1 jonge jenever, Martini ambrato, nectarine, lavendel en 
bruiswater.

Dodged the Bulleit  
Zoet en fris met een stevige afdronk.
Bulleit bourbon, Black walnut bitters en 3 Cents pineapple soda. 

LIKE A VIRGIN   0%   
catchy non alcoholic drink 

Spiced lemon & rose  
Smaakt naar een wandeling in een rozentuin
Pinkyrose Spiced lemon & rose en bruiswater.

Floral ginger & orange  
Smaakt naar je favoriete zomer festival, zoet en floraal!
Pinkyrose floral ginger & orange en bruiswater

Homemade ice tea  
Gemaakt van rozen, hibiscus en viooltjes

WITTE WIJN
Sauvignon Blanc - Frankrijk   
Chardonnay Réserve - Frankrijk   
Pinot Grigio - Italië  

RODE WIJN 
Merlot - Australië   
Cabernet Sauvignon - Chili   
Malbec Reserva - Argentinië  

BUBBELS & ROSÉ 
Cava Brut Reserva - Spanje   
Rosé - Frankrijk  

GIN & TONIC  geserveerd met Fever-Tree tonic
Dutch Courage Old Tom - Nederland  
Lichtzoet, vanille en kruidige tonen van hout. 
Geserveerd met grapefruit.

Bobby's Gin - Nederland  
Unieke mix van Indonesische kruiden en traditionele 
botanicals. Pittig en geurig. Geserveerd met sinaasappel 
en kruidnagel.

Bosford pink gin - Engeland  
Ladykiller, helderroze gin, zoete smaak. 
Geserveerd met gedroogde aardbeien.

Hendricks - Schotland  
Ambachtelijke gin, zeer verfrissend met geurige aroma’s. 
Geserveerd met komkommer.

Bombay Sapphire - Engeland  
Een toegankelijke gin, bloemig en geurig. 
Geserveerd met citroen

TAP BIER
Heineken 35cl / pint 5% - Nederland  

White Mamba 30cl / pint 5.7% - Nederland 

Crazy Daisy, ons eigen IPA! 30cl / pint 5% - Nederland  

FLES BIER
Funky Falcon 5.2% - Pale Ale - Nederland  
Tonen van citrus en karamel 

Zatte 8% - tripel - Amsterdam  
Fris en fruitig met tonen van graan

Ijwit 6.5% - witbier - Amsterdam  
Verfrissend met lichte tonen koriander en citroen

Gaia 5.7% - IPA - Amsterdam  
Vol en met aroma's van citrusfruit

Polyamorie 5% - mango sour - Amsterdam 
Lichte zuren met veel tropisch fruit

La Chouffe 8% - blond - België  
Ongefilterd, vol en fruitig

Liefmans Fruitesse 3.8% - fruitbier - België  
Roodfruit explosie

Heineken 0.0% - alcoholvrij - Nederland  
Verfrssende fruitige tonen

KOPSTOOT  
Neem een jenever naast je biertje voor de complete ervaring.
Ketel 1 jonge jenever  
Zuidam oude jenever  


