Lunch (tot 17.00 uur)
Soups

Kippensoep ouderwets met bouillon – verse groenten – vermicelli / 5½
Tomatensoep licht gebonden soepje – afgemaakt met basilicumroom / 5½
Soep van de dag vraag onze medewerkers naar de soep van vandaag / 6½
De broodzak zak vol met ovenvers brood – kruidenboter – aioli / 5½

Bread & more

Sandwich makreel pepesan pittige Indische marinade – vloerbrood / 9
B.L.T. sandwich traditioneel met bacon – sla – tomaat – komkommer – ei / 8
Sandwich brie lauwwarm geserveerd met honing – appel – walnoten / 9
Kroketten twee Bourgondiër kroketten op brood – mosterd / 9
Rundercarpaccio sandwich pestomayonaise – oude kaas – pompoenpitten / 10½
Caesar salad klassieke salade met Romeinse sla – bacon – gegrilde kip / 13
Sunny side up traditionele uitsmijter – geserveerd met ham en kaas / 8

De eieren worden in een snee brood
gebakken. Dit geeft niet alleen een

Deze lekker pittig gemarineerde
makreel is een feest voor de lunch

er ook nog
bijzondere smaak op je bord, het ziet
eens erg feestelijk uit!

Pub food

Road killed chicken van de BBQ – spicy gemarineerd – chips / 20½
Diamanthaas mals stuk vlees – huisgemaakte knoflookjus – groenten – chips / 20
Saté van kippendij – satésaus – atjar – kroepoek – chips / 16
Roodbaars geroosterd boven de grill – saus van tomaat – groenten – chips / 19
Fish & chips de klassieker van de pubs geserveerd met salade – remouladesaus – chips / 16½
Chicken in a basket goddelijk gemarineerde drumsticks – chilisaus – lente ui – chips / 14½
Runderstoof traditionele Engelse ovenschotel – seizoen groenten – aardappelpuree / 16½
Spare ribs met BBQ saus – salade – chips / 19½
Burgers goddelijke burger naar keuze van beef – chicken – vega, geserveerd met salsa – chips / 16½
vegetarisch of kan vegetarisch
bereid worden
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Diner (vanaf 17.00 uur tot 21.30 uur)
Dare to share

Een nieuwe variant van lekker uit eten. Dare
to Share maakt het mogelijk om gerechten met
elkaar te delen. Samen met het hele gezelschap
kun je een ‘proeverij’ door de hele kaart maken.. Of je nu met een heel gezelschap bent of
een intiem diner met z’n tweeën hebt, Dare to
Share is mogelijk vanaf 2 personen!

BEST OF LONDON STREET 32½ p.p.

TIP

Laat je verrassen door onze keukenbrigade met diverse voorgerechten, hoofdgerechten en nagerechten om te delen.
Uniek geserveerd, inclusief brood en
chips zodat je onze menukaart proeft in
één avond!

Starters

Sharing

Rundercarpaccio pestomayonaise – oude kaas – pompoenpitten / 11½
Biet & Geitenkaas vega met frambozendressing – appel – salade / 10
Crispy Gamba met aioli en salade / 11
Tataki van zalm noedels – sesam – sojabonen / 11
Grillworst van kip met salsa verde – Amsterdams uitje – rozemarijn – mosterd dip / 8½
Caesar salad klassieke salade met Romeinse sla – bacon – gerookte kip / 13
Chef’s special starter van de dag / 9½
Angel unieke plank met diverse voorgerechten, samengesteld door onze keukenbrigade / 9 p.p.
West minster plank met carpaccio, grillworst, caesar salad en een soepje van de dag / 10 p.p.
Notting hill volle plank met tataki van zalm, crispy gamba, salade geitenkaas en makreel pepasan / 10 p.p.

Main courses

Sharing

Entrecote van de Big Green Egg – pepersaus – seizoen groenten – chips / 24
Road killed chicken van de BBQ – spicy gemarineerd – chips / 20½
Saté van kippendij – satésaus – atjar – kroepoek – chips / 16
Roodbaars geroosterd boven de grill – saus van tomaat – groenten – chips / 19
Ravioli paddenstoelen met geroosterde grove groenten – tomaat – sla / 16
Vegan Gyoza met geroosterde grove groenten – sake / 16
Dorade in zijn geheel van de Green Egg – sinaasappel – rozemarijn – pesto olie – chips / 21
Chef’s special vraag naar de special van vandaag die de chef heeft samengesteld / 19½
BURGERS naar keuze van beef – chicken of vega, geserveerd met homemade salsa – chips / 16½
Kensington diamanthaas, saté en spare ribs geserveerd op een plank / 20½ p.p.
St James roodbaars, dorade, lekkerbek en chefs special / 21 p.p.
Kings cross unieke plank met hoofdgerechten, samengesteld door onze keukenbrigade / 19½ p.p.

Desserts

Sharing

Dame blanche de echte klassieker – vanilleijs – chocoladesaus / 7
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Cheesecake met bosvruchten – citroenijs / 7
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Eton mess met mango – ananas - passievrucht / 7
bestrooi
Soho granddessert voor het hele gezelschap als afsluiter van de avond / 8 p.p.

