ONTBIJT & GEBAK
Ontbijt tot 12:00u

Croissantje naturel

€1,75

Croissantje met jam

€2,50

Ontbijt

€6,95

gebakken ei, croissant, stokbrood, wit brood, bruin brood, ham, kaas, jam

Appelgebak

€3,75

Chocolade brownie

€3,75

Cheesecake

€3,75

Slagroom

€0,75

LUNCH
tot 17:00u

Uitsmijter naturel

€6,75

Uitsmijter ham en kaas

€7,75

Uitsmijter spek

€7,50

Omelet naturel

€7,25

Boeren omelet

€8,75

Tosti ham en kaas

€4,50

Lunch Compleet, alles geserveerd op 1 groot bord, maak uw keuze

€8,95

- tomatensoep of uiensoep
+
- broodje ham of broodje kaas of
maak een keuze uit één van onze andere broodjes (extra 2,95)
+
- mini salade

LUNCH
tot 17:00u

Broodje ossehaaspuntjes

€9,50

sla, tomaat, komkommer, gebakken ossehaaspuntjes

Broodje gegrilde kipfilet

€8,25

sla, tomaat, komkommer, gegrilde kipfilet stukjes

Broodje gerookte zalm

€8,75

sla, tomaat, komkommer, gerookte zalm, kappertjes

Broodje kroket
twee sneetjes wit brood met twee kroketten en mosterd

€7,75

BORRELKAART
niet tijdens diner periode

Chicken nuggets

€5,75

6 stuks, met chili saus

Bitterballen

€6,50

6 stuks, met mosterd

Vegetarische mini loempias

€5,50

6 stuks, met chili saus

Tortilla chips

€4,75

met tomaten salsa en guacamole

Nachos supreme

€9,75

Tortilla chips, gehakt, jalopeno peppers, uien, cheddar cheese, uit de oven

Mini frikadellen

€5,75

6 stuks, met mayonaise

Olijven

€3,75

Gemengde nootjes

€3,75

Warm bittergarnituur

€14,75

18 stuks, met chilisaus en mayonaise

VOORGERECHTEN
Brood met kruidenboter en aioli

€5,50

Carpaccio

€9,50

met gegrilde crostini, rucola, Parmezaanse kaas en truffeldressing

Parmaham & Mozzarella

€10,50

met gedroogde tomaatjes en balsamico crème

Gamba Catalunya

€12,50

6 garnalen, gebakken in knoflook olie, lente ui, koriander en Spaanse peper

Hollandse garnalen

€13,50

op melange van sla en met cocktailsaus

Caesar salad
knapperige sla, ei, croutons, ansjovis, Parmezaanse kaas

€9,75

+ gegrilde kip
+ tijger garnalen
+ geitenkaas

€13,75
€14,75
€13,75

Italiaanse tomatensoep

€5,75

van pomodori tomaten, met pesto

Franse uiensoep
geserveerd met kaascrouton

€5,75

BURGERS
Alle burgers worden geserveerd met friet en mayonaise

The BROOKLYN Special Burger 200 gram

€16,50

100% American Angus Beef, sla, tomaat, uienringen, cheddar, gegrilde paprika,
BROOKLYN saus

The Classic Burger 200 gram

€13,50

100% American Angus Beef, sla, tomaat, uienringen

The Classic Cheese Burger 200 gram

€14,50

100% American Angus Beef, sla, tomaat, uienringen, cheddar

The Blue Burger 200 gram

€16,50

100% American Angus Beef, sla, tomaat, uienringen, blauwe kaas, crispy bacon

The Argentinian Burger 200 gram

€16,50

100% American Angus Beef, sla, tomaat, uienringen, gegrilde paprika, chimichurri saus

The Spicy Chicken Burger 200 gram

€15,50

Gegrilde stukken kipfilet, sla, tomaat, uienringen, chili saus

The Vegetarian Burger

€13,50

Vegaburger, gegrilde groenten, sla, tomaat, uienringen, cheddar

The Big Boys Double Burger
100% American Beef, 400 gram!!!, sla, tomaat, uienringen, cheddar, bacon,
BROOKLYN saus. Best Biggest Burger in Scheveningen

€21,50

STEAKS
Alle steaks worden geserveerd met de BROOKLYN saus, Amerikaanse koolsla, friet en mayonaise

New York Strip Steak Small Cut 150 gram

€17,50

Steak van het “striploin” stuk van de lende (in Europa bekend als entrecote),
zeer populair in de trendy steakhouses in New York

New York Strip Steak 250 gram

€21,50

Steak van het “striploin” stuk van de lende (in Europa bekend als entrecote),
zeer populair in de trendy steakhouses in New York

BROOKLYN House Steak 300 gram

€27,50

Amerikaans Black Angus rund, met mooi vetrandje waardoor het
de smaakpapillen verrast met botermalse sappigheid

Tournedos 200 gram

€28,75

Het meest vetarme deel van de ossenhaas, van Zuid Amerikaans
Black Angus rund, voor de fijnproever met een zeer fijne structuur

Porterhouse T-Bone Steak 500 gram

€39,75

De beste steak van onze menukaart van het volprezen Ierse Shannon rund, voor
“big boys”, de Porterhouse T-Bone steak kenmerkt zich door een combinatie van zowel een
groot stuk van de ossenhaas, als een groot stuk van de lende, dus “best of both worlds”,

Tomahawk Steak 300 gram

€27,50

Een indrukwekkende Bone-in rib steak, groot ribstuk met lang bot,

Chateaubriand 400 gram
Het middenstuk van de ossehaas van Zuid Amerikaans Black Angus
rund, voor de grote eter of te delen met 2 personen.

€49,50

VLEES
Alle onderstaande gerechten worden geserveerd met friet, mayonaise en bijpassend garnituur

Spare ribs

€17,50

Super malse spare ribs, met speciale BROOKLYN marinade

Kipsaté

€16,75

Malse kipsaté van kipfilet, met pinda saus, gebakken uitjes en kroepoek

Kipsaté XXL

€19,75

Extra grote portie voor de grote eter

Varkenshaas

€18,50

Gegrilde varkenshaas met champignonsaus

Surf & Turf
New York Strip Steak van 150 gram, 2 gebakken gambas, pepersaus en aioli

€27,50

VIS & VEGA
Alle onderstaande gerechten worden geserveerd met friet, mayonaise en bijpassend garnituur

Gambas

€23,75

Grote garnalen, gebakken in knoflook olie, met spaanse peper en aioli

Zalmfilet

€17,75

Gebakken zalmfilet, met mediterraanse groenten en bearnaise saus

BROOKLYN Catch

€17,75

Wisselend vis gerecht bereid door onze chef, op basis van de verse aanvoer
op de Scheveningse visafslag

Stuffed pepper (V)

€15,50

Gegrilde hele paprika, gevuld met rijst en gegrilde groenten, gegratineerd met kaas

Surf & Turf
New York Strip Steak van 150 gram, gecombineerd met 2 middelgrote gebakken garnalen,
pepersaus en aioli

€27,50

KIDS & BIJGERECHTEN
Kindermenu kipnuggets

€8,75

6 kipnuggets, Amerikaanse koolsla, friet, ketchup en mayonaise

Kindermenu mini frikadellen

€8,75

6 mini frikadellen, Amerikaanse koolsla, friet, ketchup en mayonaise

Kindermenu kids burger

€9,75

Kleine burger, met sla, tomaat, ui, cheddar cheese, Amerikaanse koolsla,
friet, ketchup en mayonaise

Koude sauzen

€1,50

Knoflooksaus
Bearnaise saus
Argentijnse chimchurrie saus
BROOKLYN saus

Warme sauzen

€2,50

Pinda saus
Peper saus
Champignon saus

Friet

€3,50

Gegrilde groenten

€3,50

Amerikaanse koolsla

€3,50

NAGERECHTEN
Dame Blanche

€6,75

Vanille ijs, slagroom, chocolade saus

Crème Brulée

€7,50

Frans pudding dessert, met vanille en gebrande suiker

Chocolate overdose

€7,50

Een overdosis aan chocolade van chocolade brownie, chocolade ijs en chocolade saus

Kinderijsje
vanille ijs met slagroom

€4,50

