AMERICAN GRILL

FOR DRINKS MENU

Quality

Perfection

Mixed salad
Salade mix

Fish soup
Vis soep

€ 6,00

Sensation
Beef burger 250 Gr
Runderburger 250 Gr

€ 12,80

Ceasar burger
Grilled chicken burger - Gegrilde kipburger

€ 12,80

Veggy burger
Vegetarian burger - Vegetarische burger

€ 12,80

All burgers include a side salade, ketchup/mayo and Texas fries
Alle burgers zijn inclusief salade, ketchup/mayo en Texas friet

*Toppings optional:

€ 1,40 per topping

*Optionele toppings:

€ 1,40 per topping

cheddar cheese / bacon / fried egg / fried mushrooms / deep fried
onion rings / blue cheese / mango

cheddar kaas / bacon / spiegel ei / gebakken champignons / gefrituurde
uien ringen / blauwe kaas / mango
*All burger dishes include Texas fries and a side salad

Mexican roll (burrito chicken, beef or vegetarian)

€ 14,90

Burrito Supreme

€ 20,50

Texas tostado

€ 14,70

Shaslick (chicken & beef )

€ 16,90

American stew

€ 18,50

Tortilla filled with a mix of vegatables, topped with tomato sauce and melted cheese
Tortilla gevuld met groenten, overgoten met tomatensaus en gesmolten kaas
(veggie burrito is served with kidney beans and mozzarella cheese)

Lage Tortilla filled with a mix of veggies, minced beef, chicken, shrimps
tomato sauce and melted chees. For the extreme burrito lovers
Grote Tortilla gevuld met een mix van groenten, gehakt, kipfile, garnalen bedekt met
tomaten saus en gesmolten kaart. Voor de extreme burrito liefhebbers.

Quesadillas filled with cheese and chicken, topped with tomato sauce and cheese
Quesedillas gevuld met kaas en kip, bedekt met tomatensaus en kaas

Grilled chicken and beef skewers
Gegrilde kip en vleesspiesjes

A pot filled with potato wedges, rumpsteak slices and mozzarella cheese from the oven
Schotel met gebakken aardappelen, biefstukreepjes en mozzarella kaas uit de oven

*All specials include a side dish of your choice and a side salad

Passion

Lobster & Steak
Grilled half Canadian Lobster & Rump steak 200 grams
Gegrilde halve Canadese Kreeft & een biefstuk van 200 gram

€27,50

Divine

Delightfull

€ 2,50
€ 1,00

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,90
€ 6,90
All deserts are homemade and served with vanila icecream and whip cream
Alle deserts zijn in huis gemaakt en worden geserveerd met vanille ijs en slagroom

FOR DINER MENU

ROYAL

AMSTERDAM

SOFT DRINKS
FRISDRANKEN
Pepsi
Pepsi light
Pepsi max
Red Bull
7-UP
Sisi Orange
Lipton ice tea sparkeling
Lipton ice tea green tea
Royal club cassis
Royal club Tonic
Royal club Bitter lemon
Royal club Ginger-ale
Royal club Apple Juice
Royal club Orange Juice
Royal club Tomato Juice
Royal club Tropical Juice
Chocomel

WATER

Sourcy Sparkling water
Sourcy Still water
Sourcy Sparkling water 0,75L
Sourcy Still water 0,75L

normal
€2.70
€2.70
€2.70
€4.50
€2.70
€2.70
€2.70
€2.70
€2.70
€2.70
€2.70
€2.70
€2.80
€2.80
€2.80
€2.80
€2.70

€2.70
€2.70
€6.00
€6.00

large
€5.30
€5.30
€5.30
€8.90
€5.30
€5.30
€5.30
€5.30
€5.30
€5.30
€5.30
€5.30
€5.50
€5.50
€5.50
€5.50
€5.30

ROYAL

AMSTERDAM

FRUIT JUICE
FRUITSAPPEN
Mango juice
Guyave juice
Tomato juice
Cranberry juice
Pine apple juice
Lychee juice
Papaya juice
Tropical juice

€3.00
€3.00
€3.00
€3.00
€3.00
€3.00
€3.00
€3.00

Large Juice (orange, apple, tomato)
Large Juice (cranberry, mango,
guyave or tropical)

€5.80
€6.00

REALLY THIRSTY?
UPGRADE YOUR DRINK!

ROYAL

AMSTERDAM

BEERS
BIEREN
On Draft

Heineken medium
Heineken large

Bottled

Amstel 0%
Amstel Raedler
Wieckse witte
Wieckse rosé
Duvel
Kasteel brown
Kriek Mort Subite
Desperados
Corona
Affligem dubbel
Affligem triple
Jillz
Strongbow Gold

€2.75
€5.50
€4.00
€5.00
€5.00
€5.00
€5.50
€5.50
€5.00
€5.00
€5.00
€5.00
€5.00
€5.00
€5.00

ROYAL

AMSTERDAM

COCKTAILS
Raspberry Royale
Bellini
Rain bull
Cosmopolitan
Bubbelicious
R&B
Sours
Caipirinha
Caipiroska
Cinderella
Mojito
Long island
Rembrandt s rum
Raspberry mule
Tall Mexican

€12.50
€12.50
€12.50
€8.70
€8.70
€8.70
€8.70
€8.70
€8.70
€8.70
€8.70
€8.70
€8.70
€8.70
€8.70

ROYAL

AMSTERDAM

ALCOHOLIC DRINKS
ALCOHOLISCHE DRANKEN
Gin

Beefeater
Gordon
Bombay Sapphire

Vodka

Absolut vodka
Grey Goose

Tequila

Olmeca silver
Olmeca gold

Apertif

Martini Bianco
Martini Rosso
Campari
Ricard
Bols Jonge jenever
Bols oude jenever
Jagermeister

Afterdinner

Grappa
Armaniac
Calvados

€5.00
€4.70
€5.50
€5.00
€7.00
€5.00
€7.00
€4.50
€4.50
€4.50
€4.50
€4.50
€4.90
€4.50
€4.50
€5.00
€5.50

ROYAL

AMSTERDAM

ALCOHOLIC DRINKS
ALCOHOLISCHE DRANKEN
Whisky - Bourbon

Four Roses
Jack Daniels

Whisky - Scotch Blend

Chivas Regal 12 years
Ballantine’s Finest
Johnny Walker red label
Johnny Walker black label

Whisky - Single Malt

Glenffidich

Whisky - Irish

Jameson & son

Rum

Havana Club Anejo 3 Anos
Havana Club Anejo 7 Anos

Cognac

Hennessy V.S
Remy Martin V.S.O.P.

€5.00
€5.50
€7.00
€5.00
€5.00
€7.00
€7.00
€5.50
€5.00
€7.00
€6.50
€7.50

ROYAL

AMSTERDAM

ALCOHOLIC DRINKS
ALCOHOLISCHE DRANKEN
Liquors
Bols Ameretto
Bols Raspberry
Bols Strawberry
Bols Vanilla
Bols Butterscotch
Bols Sour apple
Bols Crème de cassis
Bols pepper mint green
Bols Peach
Bols Lychee
Bols Honey
Bols coco nut
Bols cacao brown
Bols blue curacao
Bols Blueberry
Bols banana
Bols parfait Amour
Malibu
Tia Maria
Baileys
Sambuca
Kahlua
Disaronno
Drambui
Cointreau
Grand Marnier

€4.50
€4.50
€4.50
€4.50
€4.50
€4.50
€4.50
€4.50
€4.50
€4.50
€4.50
€4.50
€4.50
€4.50
€4.50
€4.50
€4.50
€4.70
€4.70
€4.70
€4.70
€4.70
€4.70
€4.70
€4.70
€4.70

ROYAL

AMSTERDAM

HOT DRINKS
WARME DRANKEN
€3.20
€3.20
€3.20
€4.50
€4.50
€4.00
€4.00
€7.70
€7.70
€7.70
€7.70
€6.50
€3.90

Coffee
Tea
Espresso
Double espresso
Coffee Americano
Hot chocolate + whiped cream
Cappucino
Irish coffee (+jameson whisky)
Italian coffee (+amaretto)
Spanish coffee (+tia maria)
French coffee (+cointreau)
Ice Coffee
Fresh Mint tea

To hot for coffee?
Take an

Ice Coffee!

€6,

50

ROYAL

AMSTERDAM

SNACKS
HAPJES

Buffalo wings
Argentinian grilled sausages
Tempura
Pil Pil prawns
Chicken Lemon
Loaded Nachos 1p
Loaded Nachos 2p
Carpaccio
Bread Basket

€8.20
€7.20
€11.40
€9.60
€8.50
€8.20
€13.70
€12.50
€4.50

California Salad
Ceasar Salad
Waldorf Salad
Smoked Salad
Miami Mango Salad
Mixed Salad

€9.50
€10.50
€9.50
€11.20
€10.50
€6.00

Tomato soup
Onion soup
Mustard soup
Fish soup

€6.90
€7.10
€7.50
€7.30

Bitterballen*
vanaf €6,50

An authentic Dutch SAVOURY SNACK
made from beef ragout
* 1 person

ROYAL

AMSTERDAM

WINES
WIJNEN
wit droog
Chenin Blanc, Zuid Afrika
wit zoet
Valencia Moelleux, Spanje
rosé
Valencia Rosado, Spanje
rood
La Mancha Tinto, Spanje

per glas €4.50
per 1/2 karaf €15.00
per 1/1 karaf €24.50

ROYAL

AMSTERDAM

SPARKLING WINES
MOUSSERENDE WIJNEN
Prosecco Carpene Malvolti
Veneto, Italië

Lichtgeel van kleur met een fijne mousse.
Uitbundige frisse en fruitige geur van groene appels. Frisse afdronk met een heel klein
aangenaam zoetje.
			
per Glas €6.50
per Bottle €40.00

Champagne Impérial Brut Moët & Chandon,
Epernay, Frankrijk

Constant van hoge kwaliteit, open en toegankelijk
in stijl, verfijnd en exclusief in uitstraling.
Het ultieme aperitief.
per Glas €11.50
per Bottle €85.00

ROYAL

AMSTERDAM

DESSERT WINES
DESSERT WIJNEN
Essensia Orange Muscat - Quady Winery
California USA
Bijzondere aroma, met een geur die doet
denken aan sinaasappel bloesem
en abrikozen met een aanhoudende frisse
afdronk. Essensia wordt gebruikt
als dessert begeleiding of een dessert op
zich.
			

per Glas

€5.25

SWEET WINES
LICHTZOETE WIJNEN
Bordeaux Blanc Moelleux
Frankrijk
Deze wijn wordt geproduceerd van overrijpe
Sauvignon en Semillion druiven.
Verleidelijke wijn met een aangenaam fris
zoetje. Geurt naar exotisch fruit, honing en
bloemen. Voor de liefhebber van fris zoet
een must.

per Bottle €22.50

ROYAL

AMSTERDAM

WHITE WINES
WITTE WIJNEN
Chenin Blanc & Viognier - Bellingham, Coastal
Region, Zuid-Afrika
Gelegen in de mooie Franschhoek Vallei. Pionier
en vernieuwer Podlashuk kocht het bedrijf in 1949.
Intens frisse witte wijn met enorm veel fruit in geur
en smaak. Nuances van peer, perzik en citrus,
aangevuld met een lichte honingtoets.
per Bottle €24.40
Torrontes - Bodegas Phebus
Mendoza, Argentinië
Deze lichtgele wijn heeft zeer delicate aroma’s van
witte bloemen, lychees en wat tonen van limoen.
Dit alles geeft de wijn een zomers tintje. De wijn is
elegant en goed in balans.
per Bottle €27.80
Chardonnay - Viña Los Vascos
Colchaqua Valley, Chili
Sinds 1988 eigendom van de familie Rothschild
(Lafite). Frisse en delicate wijn
met een harmonieus en fruitige geur. De druiven
komen uit de koeler gelegen Casablanca Vallei
waardoor de wijn een frisse, volle en plezierige
smaak krijgt.
per Bottle €29.90

Viognier - Cline Cellars

ROYAL

AMSTERDAM

WHITE WINES
WITTE WIJNEN
California, Californië, USA

Een karakteristiek bouquet met fruit
(meloen) en bloemen. Zijn zachte, kruidige smaak maakt hem een perfecte
begeleider van geraffineerde gerechten.

per Bottle

€33.50

Sauvignon Blanc, Marlborough Vicar’s Choice
Saint-Clair Vineyards, New Zealand

Volle, rijke wijn met intense smaken van
exotisch fruit, bessen, rijpe netel met
een vleugje van kamperfoelie en citroen. Bijzonder mooie zuren en een lange
afdronk.

per Bottle

€35.10

ROSE
ROSE

Omeradou Rosé - Vin de Pays du Var,
Frankrijk

Afkomstig van het beroemde Château
l’Aumerade. Delicaat, geurig bouquet
van sappig rood fruit en een lichtkruidige terroirtoets. Frisse binnenkomst,
goede vulling en sappig gefruit met veel
fraîcheur.

per Bottle

€24.40

ROYAL

AMSTERDAM

RED WINES
RODE WIJNEN
R Shiraz & Cabernet Sauvignon - Bellingham
Coastal Region, Zuid-Afrika
Na de gisting wordt de wijn gelagerd op Frans
eiken vaten. Diep donkerrode wijn. Prachtige volle
geur van zoethout, rijp donker fruit en een fijne
toets hout. De smaak is soepel, rijk en
aanhoudend.
per Bottle €24.40
Malbec Reservado - Bodegas Phebus,
Mendoza, Argentinië
Donkerrood met een paarse weerschijn. Een elegant voorbeeld van de bekendste
druif van Argentinië. De smaak toont een prachtige balans tussen donker fruit,
bloemenaroma’s en houttonen. De afdronk is lang,
plezierig met soepele tannines.
per Bottle €27.80
Cabernet Sauvignon - Viña Los Vascos Domaines
Barons de Rothschild, Chili
Door de flinke temperatuurverschillen tussen dag
en nacht rijpen de druiven langzaam.
Verfijnde en elegante topwijn, ruim een jaar gerijpt
op nieuw Frans eiken. Mooie balans tussen rijp
fruit en milde tannines, duidelijke Bordeaux-invloed.
per Bottle €29.90

ROYAL

AMSTERDAM

RED WINES
RODE WIJNEN
Valpolicella Classico DOC - Single Vineyard “Vigneti di Montegradella”
Sartori,Veneto Italië
Sartori maakt dankbaar gebruik van de veelheid aan authentieke druivenrassen
die de Veneto rijk is.. Soepel, vol, sappig en
elegant; mooi samenspel van fruit, hout
en specerij; twee jaar houtgerijpt.
per Bottle

€33.30

Zinfandel - Cline Cellars
California, Californië, USA
Een diep, donkere kleur, een romige geur met
mooi fruit (kersen). In de smaak een
prachtige balans tussen het hout en fruit.
per Bottle

€39.50

Faustino V Reserva Tinto DOC Rioja
Bodegas Faustino, La Rioja, Spanje
Fraaie kersenrode kleur, met een donkere rand.
De geur is rijk en rond, terwijl de wijn zich
vervolgens in de mond prachtig ontplooit. Het
fruit, dat lang blijft natalmen biedt op een fraaie
wijze tegenwicht aan de tonen van vers gekloofd eikenhout, met een vleugje van vanille.
Rijpt ca. 14 maanden op barriques.
per Bottle

€42.20

