
welkom  
in reStaurant  

the 
SteakhouSe

Het Steakhouse is doordrenkt 
m e t  i n v l o e d e n  u i t  d e  
geschiedenis van Chicago. 
Van een opslagplaats voor 
vlees aan het begin van de 
vorige eeuw en een theater 
in de jaren 20, heeft het zich 
uiteindelijk ontwikkeld tot 
het verfijnde etablissement 
dat we nu kennen, en dat 
in de jaren 50 en 60 druk 
werd bezocht door beroemde  
politici, machtige industriëlen 
en legendarische musici die 
verantwoordelijk waren voor 
de ‘Chicago Sound’-beweging.

Eet smakelijk!



Voorgerechten
SteakhouSe caeSarSalade
Romainesla, ceasarsaus, gegrilde kip, knoflookcroutons  
en snippers Parmigiano Reggiano ....................................................... 15,99 E

 Portobello burger  
Portobello’s, gegrilde courgette en aubergine, kruidencrème 
of vegetarische salade op verzoek    .............................................. 15,99 E

Salade in tortillabakje,  
gebraden eendenborst in reepjes, haricots verts, champignons, 
taugé, tomaten met sesamvinaigrette ................................................... 13,99 E

krabkoekje met cajunkruiden  
tempura van sneeuwkrabscharen ........................................................ 16,99 E

gerookte SchotSe zalm,  
blini’s, komkommersalade met kruidencrème ................................  13,99 E

eendenleVer, 
broodstengels en vruchtenchutney ..................................................... 16,99 E

 Vegetarische suggestie.

chicago SteakhouSe  
Premium SteakS

De chef-kok van het Steakhouse adviseert voor elk stuk rundvlees of dit rosé,  
medium of doorbakken het lekkerst is

l-bone Steak Van hereford-rund (circa 350 gram)   
bearnaisesaus  ........................................................................................... 36,99 E

lendenbiefStuk Van anguS-rund (circa 300 gram)
pepersaus ..................................................................................................  30,99 E

oSSenhaaS (circa 250 gram) 
pepersaus ..................................................................................................  36,99 E

entrecote Van beierS rund (circa 350 gram), 
dragonboter ..............................................................................................  39,99 E

VerSgeSneden tartaar Van charolaiS-rund, zorgVuldig 
oP Smaak gebracht ........................................................................  26,99 E

Al onze gerechten worden geserveerd met een garnituur naar keuze: 
Frites, aardappelpuree, basmatirijst, groentenpannetje of bladgroenten.   

Het vermelde gewicht is het gewicht vóór bereiding en kan ongeveer 5% afwijken. 

lendenStuk Van 600 gram (Voor 2 PerSonen)  
Perfect om te delen  
ingemaakte sjalotten, dragonboter en pepersaus...............  59,99 E

CUISSON BLEU CUISSON SAIGNANT CUISSON A POINT CUISSON BIEN CUIT
BLOODY RARE MEDIUM WELL DONE

Heel even op de grill 
aangebakken vlees

CUISSON BLEU CUISSON SAIGNANT CUISSON A POINT CUISSON BIEN CUIT
BLOODY RARE MEDIUM WELL DONE

Goeddoorbakken vlees, 
rood van binnen

CUISSON BLEU CUISSON SAIGNANT CUISSON A POINT CUISSON BIEN CUIT
BLOODY RARE MEDIUM WELL DONE

Vlees dat rood is van binnen 
en sappig van buiten

Vlees dat door  
en door gaar is

CUISSON BLEU CUISSON SAIGNANT CUISSON A POINT CUISSON BIEN CUIT
BLOODY RARE MEDIUM WELL DONE



À la carte
burger Van charolaiS-rund
Parmigiano Reggiano, bacon, relish van uien en tomaten,  
caesarsalade van romainesla en uienbeignets .................................30,99 E

gegrilde borSt Van ScharrelkiP, 
champignonsaus, gepofte aardappel  
en kruiden-saus  ......................................................................................  26,99 E

 groentenlaSagne
met een saus van paprika en tomaat  ...............................................  26,99 E

gerookte en gekonfijte SPareribS,  
barbecuesaus, frites en koolsla ...........................................................  30,99 E

ViS
SchotSe zalmmoot,  
gebakken groenten, boter-tomatensaus met citroenkaviaar,  
basmatirijst ................................................................................................  30,99 E

gegrilde gamba’S (6 StukS) 
sauce vierge met ravigote van fijne groenten, witte rijst   ...........  36,99 E

nagerechten
geflambeerde crème brûlée  
met SiciliaanSe citroen,   
met frambozenvulling .............................................................................. 10,99 E

amerikaanSe taart met chocola  
en SinaaSaPPel,  
met mascarpone en gekonfijte sinaasappelschil ........................ 13,99 E

chicago Strawberry Sundae  
Vanilla Pecan Blondie-ijs en Strawberry Cheesecake, slagroom, 
chocoladesaus en geschaafde amandelen ....................................... 13,99 E

Smoothie Van VerS fruit en z’n “brunoiSe”  ....................  11,99 E

kelk geSneden fruit met mojitoSirooP,  
bladerdeeggebakje en slagroom .........................................................  11,99 E

bananenkruimeltaart   
met cacao-slagroom (zonder toegevoegde suiker) .........................  11,99 E

frambozentaart met witte chocolade   
en Amaretto ............................................................................................... 13,99 E

koffie gourmand  
Warme drank, cupcake, crème brûlée en seizoensfruit ................. 10,99 E

Vier Samen met onS uw Verjaardag en beStel aan 
het begin Van de maaltijd  
uw VerjaardagSdeSSert!   ..............................................  29,00 E 
Nagerecht voor maximaal 8 persoNeN.

Prijzen inclusief btwDe “zelfgemaakte” schotels zijn ter plaatse vervaardigd met rauwe producten.



Prijzen inclusief btw

jazz menu  31,99 F

Voorgerecht en Hoofdgerecht  
of Hoofdgerecht en Nagerecht 

(drankjes niet inbegrepen)

chicago menu 37,99 F

Voorgerecht, Hoofdgerecht en Nagerecht 
(drankjes niet inbegrepen)

Voorgerechten

carPaccio Van de cœur de bœuf 
met stukjes Parmezaanse kaas

of caeSarSalade met gegrilde kiP  
Romainesla, ceasarsaus, gegrilde kip, knoflookcroutons  

en snippers Parmigiano Reggiano

hoofdgerechten

biefStuk Van anguSrund (circa 200 g),  
met frites en pepersaus

of gegrilde borSt Van ScharrelkiP,  
champignonsaus, gepofte aardappel en kruidencreme

of  groentenlaSagne 
met een saus van paprika en tomaat

nagerechten

geflambeerde crème brûlée  
met SiciliaanSe citroen,  

met frambozenvulling

of kelk geSneden fruit met mojitoSirooP, 
bladerdeeggebakje en slagroom



gold coaSt menu

Voorgerecht, Hoofdgerecht en Nagerecht  42,99 F
(drankjes niet inbegrepen)

Voorgerechten
Salade in tortillabakje,  

gebraden eendenborst in reepjes, haricots verts, champignons, taugé, 
tomaten met sesamvinaigrette

of gerookte SchotSe zalm,  
blini’s, komkommersalade met kruidencrème

hoofdgerechten
  groentenlaSagne met een saus van paprika en tomaat 

of gerookte en gekonfijte SPareribS, 
barbecuesaus, frites en koolsla

of faux-filet Van anguSrund (circa 300 g),  
met frites en pepersaus

nagerechten
chicago Strawberry Sundae  

Vanilla Pecan Blondie-ijs en Strawberry Cheesecake, slagroom, 
chocoladesaus en geschaafde amandelen

of amerikaanSe taart  
met chocola en sinaasappel, met mascarpone en gekonfijte sinaasappelschil

SteakhouSe menu

Voorgerecht, Hoofdgerecht en Nagerecht  54,99 F
(drankjes niet inbegrepen)

Voorgerechten
krabkoekje met cajunkruiden 

tempura van sneeuwkrabscharen

of eendenleVer,  
broodstengels en vruchtenchutney

hoofdgerechten
 biefStuk Van de haaS (circa 250 g) en reuzengarnaal 

met bearnaisesaus

of SchotSe zalmmoot,  
gebakken groenten, boter-tomatensaus met citroenkaviaar, basmatirijst

of gegrild VleeS met garnituur  
Keuze uit wisselende soorten vlees

nagerechten
À la carte

Beste bezoeker, indien u een allergie heeft, kunt u zich wenden tot één van onze personeelsleden  
voor een informatieboekje over de aanwezigheid van allergenen in onze gerechten.
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kindermenu  17,99 F
(Voor kinderen van 3 t/m 11 jaar)

Voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht en drank:
Vittel® (33 cl) of Minute Maid® Sinaasappel* of Appel* of een Glas Melk (20 cl)

Op verzoek kan een andere frisdrank (25 cl) worden gekozen.

kindermenu  31,99 F
(Voor kinderen van 3 t/m 11 jaar)

Voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht en drank:
Vittel® (33 cl) of Minute Maid® Sinaasappel* of Appel* of een Glas Melk (20 cl)

Op verzoek kan een andere frisdrank (25 cl) worden gekozen.

Voorgerechten
SteakhouSeSalade 

Hartige muffin, tonijnrillettes en kerstomaatjes, groentedip

of  romige tomatenSoePje

hoofdgerechten
SteakhouSe cheeSeburger

of gebakken kabeljauw, tomatenSauS 
(garnituur naar keuze: seizoensgroenten, salade, basmatirijst of frites)

of kaaStortellini 
met tomatensaus

nagerechten
Vanille-ijS, rodevruchtensaus

of exotiSche VruchtenSalade

Voorgerechten
chicagoSalade 

Hartige muffin, zalmrillettes en kerstomaatjes, groentedip

of  romige groenteSoeP Van het Seizoen

hoofdgerechten
gegrilde kiPPenborSt  

met tomatensaus

of gegrilde oSSenhaaS (circa 125 gram) bearnaisesaus

of gegrilde gamba’S met tomaten concassé 
(garnituur naar keuze: seizoensgroenten, salade, basmatirijst of frites)

nagerechten
Pannenkoek met chocoladeSauS en Slagroom

of VerSe Vruchten in brunoiSe

*Op basis van geconcentreerd vruchtensap

*Op basis van geconcentreerd vruchtensap

De “zelfgemaakte” schotels zijn ter plaatse vervaardigd met rauwe producten. 
Prijzen inclusief btw


