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Welkom bij Metro City Kitchen Uptown,
het fine dining deel van Metro.
Onze chefkok heeft een mooie à la
carte kaart gemaakt met verfijnde
gerechten en ingrediënten.

Wilt u liever verrast worden en uw avond
in de handen van onze chefkok leggen dan
serveren wij graag een chef’s menu.
Hierbij heeft u de keuze uit 3, 4, 5 of
zelfs 6 gangen.

3-gangen chef’s menu
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4-gangen chef’s menu
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5-gangen chef’s menu
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6-gangen chef’s menu
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DESSERT

Cannelloni van yellowfin tonijn 12,75
noordzeekrab tartaar | doperwten
crème | komkommer sorbetijs | gele
winterpeen

Op de huid gebakken Skreifilet 20,75
gebakken coquille | finger limes |
zeebanaan | zeekraal | haringkaviaar |
paarse winterpeen | bospeen

Gelaagde chocoladecake
hazelnootpraline | koffie |
kalamansi sorbetijs | kurkuma

Gepekelde doradefilet
11,75
bleekselderij | dashi | ingelegde
chioggia biet | bataat |
wasabi crunch | citroengras
mayonaise | gember

Zeeduivel 		
22,50
gambatartaar | rode peper |
kokos | geroosterde courgette |
bataatcrème | gember |
schuim van limoenblad

Ratatouille ‘Metro’
10,25
half gedroogde tomaat | baba ganoush
krokante Parmezaan | honingtomaat |
gegrilde paprika | borretane ui |
geitenyoghurt		

Kalfsentrecote 		
19,75
fregola | gefermenteerde knoflook |
tamarillo tomaat | rode curry |
groene asperge | sugar snaps |
rucolapesto

Gebakken kwartelfilet
11,75
eendenrilette | zwarte bonen |
truffel | honing | sinaasappel jus |
brioche crumble		

22,50
Simmentaler rund		
zacht gegaarde ossenstaart |
kalfszwezerik | bloemspruit |
truffel aardappel | mascarpone |
madeira jus de veau

Le Petit Doruvael tortellini’s 10,75
gedroogde rode biet | gepofte gele
biet | beukenzwam | walnoot |
gerookte paddenstoel
Langzaam gegaarde kalfslende
11,75
kroketje van Ibérico ham | mashed
avocado | radijs | pompoen |
tomberry

Limoncello crème brûlée
8,25
limoenblad ijs | yoghurtmousse |
munt papier | passievrucht |
framboos
						
Matchathee cremeux
8,25
sinaasappel | mascarpone | amandel |
hangop | citroencake
		
Kaas assortiment (+ 4 euro)
11,75
notenbrood | bramencompote 			

Geroosterde aubergine
18,50
granaatappel | yoghurt | munt |
rode peper | gegrilde rode paprika |
buffelricotta | patisson | piment
Gekonfijte pompoen
18,50
Belper Knolle | Jona Gold appel |
kaneel | kastanjecrème | rozemarijn |
anijspaddenstoel | sinaasappel

Metro City Kitchen Uptown Dining

Deze ruimte is dagelijks overdag te reserveren voor een besloten bijeenkomst.
Op zondag tot en met dinsdag is dit ook in de avond mogelijk.
Wij kunnen uw lunch, borrel, diner of meeting hier verzorgen.

Wijnarrangement

8,25

Zou u graag bijpassende wijnen bij onze gerechten geserveerd willen hebben?
Dit is mogelijk, al onze bijpassende wijnen kosten 6,- euro per glas. Dit is
inclusief een mooi verhaal van onze collega’s over de wijn!

