CIRKUS
STEAK & RESTAURANT
CIRKUS is a place to meet, to talk and to enjoy the good things in life.

NIBLES- TO SHARE
BREAD (V): boerenbrood wit en bruin - kruidenboter- aioli

5,25

JUST NACHOS (V): gegratineerd met kaas- dips: guacamole- crème fraiche- tomatensalsa

4,75

NACHOS PLATTER: nachos gegratineerd- salsa- guacamole- serranoham- crostini's

7,20

CHICKENBASKET: chickenwings met chili dipsaus

4,75

STARTERS
TOMATENSOEP(V): pommodoritomaat- pesto- room

5,60

CHAMPIGNONSOEP: romig- gevuld met kaantjes

5,80

FRANSE UIENSOEP: gegratineerd met brood/kaas

5,80

CARPACCIO ORIGINAL: pesto- geroosterde pijnboompitten- oude kaas- tomaat- gemengde salade

10,60

CARPACCIO XL: dubbel zoveel rundercarpaccio

16,25

BONBON: huisgerookte zalm bonbon gevuld met tonijnsalade- rode ui- kapperappels- cognacmayonaise

9,80

PIKANTE GAMBA'S: heerlijk heet- olijfolie- rood pepertje- brood om te dippen

9,80

GEITENKAAS: gemarineerde olijven- krokante serranoham- balsamicostroop- kruidensalade (vegetarisch mogelijk)

8,70

SHARINGWOOD (minimaal 2 personen)
diverse kleine gerechten op 1 plank- chef's choice
PLANKJE VAN ALLES WAT: proeverij van verschillende voorgerechten
met brood & boter
SMULPLANK: proeverij van diverse voor en hoofdgerechten op 1 plank geserveerd
met frites & mayonaise of brood & boter
I WANT ALL THE MAIN: proeverij van verschillende hoofdgerechten met vis/vlees en vegetarisch
met frites& mayonaise en gemengde salade

10,95 pp
17,95 pp
20,95 pp

MAIN
hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassende groenten- gemengde salade en frites/mayonaise.

STEAKS

MEAT & POULTRY

TOURNEDOS mals ossenhaas

SPARERIBS

MRS 150 gram

21,60 varkensribs uit de oven- onbeperkt-

MR 200 gram

26,50 gelakt met onze huisstijl marinade- komt met 2 koude sauzen

BISTRO STEAK 200gram

20,75 VARKENSHAAS SATÉ

Australisch rund- saus naar keuze
STEAK XL 300gram

24,50 homemade atjar- kroepoek

Australisch rund- saus naar keuze
RIB EYE 300 gram

24,60 licht spicy roerbakschotel- kip en ossenhaaspunten-

CHA CHA ROERBAK

18,75

groentenmix en een rood pepertje- getopt met rucola salade
15,50 KIP KERRIE UIT DE OVEN

100% runderburger op italiaanse bol-

gesneden kipfilet- kerrie- ananas- krielaardappel- roomsaus

gebakken ei- ui- bacon- kaas- tomaat- sla

gegratineerd met oude kaas

FROM THE BUTCHER

17,25

op een spies varkenshaaspunten- pindasaus- gefrituurde uitjes-

black Angus beef- saus naar keuze
THE BURGER

18,25

dagprijs getopt met kruidensalade- tomaat- gefrituurde uitjes

wisselend gerecht
SAUS NAAR KEUZE: champignonroomsaus- peperroomsausvolle stroganoffsaus- rodewijnsaus- kruidenboter- aioli

Heeft u een voedsel allergie of intolerantie? Graag vermelden bij de bediening. Wij kunnen 100% vrij niet garanderen.

17,95

SEAFOOD & VEGETARIAN
ZALM

SALADS
20,40 SALADE RUNDERCARPACCIO

op de huid gebakken- kruidenboter

16,50

oude kaas- geroosterde pijnboompitten- pesto

KABELJAUW

20,85 SALADE OUTBACK WEDGE FETA

op de huid gebakken- wittewijnsaus- hollandse garnalen

1/2 ijsbergsla- rode ui- kaantjes- feta- balsamico stroop- tomaat
EXTRA gegrilde kipfilet
16,10
plus 4,50
EXTRA easy peel gamba's
plus 5,50

LASAGNE (V)
diverse gelaagde groentenbechamelsaus- gegratineerd met kaas
GROENTEN-GEITENKAAS BURGER (V)

SALADE GEITENKAAS (ook vegetarisch mogelijk)

15,50

15,50 geitenkaas licht gegratineerd- krokante serranoham-

op italiaanse bol- groenteburger- geitenkaas

olijven- tomaat- rode ui

rode ui- tomatensalsa- tomaat- sla
FISH FROM THE MARKET

12,95

SALADE MEXICAN CHICKEN

16,50

dagprijs gebakken kipfiletpunten- bacon- tomaat- rode ui- komkommer-

wisselend gerecht

tortillachips- guacamole- tomatensalsa

FINISHING TOUCH
CHEESECAKE NY STYLE frambozensorbetijs- roodfruitcoulis- slagroom

6,90

DAME BLANCHE of ADVOCAAT 3 bol vanilleroomijs- slagroom EN warme chocosaus of advocaat ernaast

6,80

CRÈME BRULEE vanillesmaak- roodfruitsorbetijs- slagroom

6,95

BROWNIE bananenroomijs- karamelsaus- slagroom

5,80

TRIFLE rood fruit- bastonjekoek- mascarpone

6,80

GRAND DESSERT 5 items proeverij- chef's choice

7,90

SUMMER SGROPPINO (18+) cocktail van roodfruitsorbetijs- limoensorbetijs- prosecco- vodka

5,85

COFFEE LOVERS
IRISH COFFEE

koffie- Jameson whisky- bruine suiker- slagroom

6,80

FRENCH COFFEE

koffie- Grand Marnier rood- slagroom

6,80

SPANISH COFFEE

koffie- licor 43- slagroom

6,80

ITALIAN COFFEE

koffie- Amaretto- slagroom

6,80

KISS OF FIRE

koffie- Cointreau- Tia Maria- slagroom

6,80

CREAM COFFEE

koffie- Bailey's- slagroom

6,80

TOFFEE COFFEE

cappuccino- caramelsiroop- slagroom- gebrande hazelnoot

3,80

CHILDREN MENU
Klein TOMATENSOEP- room

2,75

Klein RUNDERCARPACCIO- pesto- geroosterde pijnboompitten -tomaat- oude kaas

5,65

KINDER PLATE: frites- appelmoes- gemengde salade- ketchup- mayonaise- en keuze uit:
kroket - frikandel of kipnuggets

4,85

Small Ribs - varkensribs uit de oven

9,85

Small Saté- 1 stokje kipsaté- pindasaus

6,85

Small Vis- visfilet
Puntzak frites mayonaise

7,80

KINDERIJS- 1 bol vanilleroomijs- slagroom- koekhoorn

3,50

2,50

