
MENU 
Voorgerechten 
Caprese ‘Buratta’ Coeur du Boeuf | buratta | gegrild brood | ELF 
Huzaar ‘1985’ knapperige groentes | ei | mayonaise | augurkenwaaier TIEN 
Carpaccio op het keukenblok geklopt (sorry voor het lawaai) | TIENVIJFTIG 
Steak Tartare  klassiek garnituur | RAUWE dooier | TIENVIJFTIG 
Pekingeend pannenkoekjes  wasabi / hoi-sin / koriander | TIENVIJFTIG 
RAUWPLATEAU onze 5 voorgerechten in het klein voor wie niet kan kiezen, en een 
klein soepje DERTIENVIJFTIG (P.P.) 

Hoofdschotels  
Ossenhaas biefstuk van de haas / pepersaus / groentes TWEEENTWINTIGVIJFTIG 
Swiss cheeseburger  dry-aged / raclette / speck | TWINTIGVIJFTIG 

Kabeljauwrug-filet prak-aardappel / bospaddestoel ZEVENENTWINTIVIJFTIG 
Steak Tartare onze klassieker in het groot / pommes frites | TWINTIGVIJFTIG 
KIP MET PATAT Franse coquelette / bospeen / appelmoes van Danny | DRIEËNTWINTIG 

Toeten  
Ti RAUW mi su Limonchello | framboos | groene appel-ijs | ACHT  
Zwitserse notentaart  een oude bekende# vanille-ijs i ACHTVIJFTIG 
3 bollen ijs Vanille | Rood fruit | Granny Smith | ZESDERTIG 
Boterham van Carel Elsenburg met kaas hazelnoot & mostarda ELFVIJFTIG 
Aardbeien RAUWmanov Aarbei-sorbet | IJswafel | Stolli Vodka 

Liever iets kleins? Mini crême brulée VIERVIJFTIG  

Voor bij het aperitief: 

6 Bretonse OESTERS. 
Au nature of Thai style geserveerd | DERTIEN  
100 gr. handgesneden CULATELLO-ham  TIEN 
Een blikje echte Ortiz TONIJN homp brood | TIEN 

******* 

Voor bij het hoofdgerecht 

Frites & mayonaise | DRIEZESTIG 
Gemengde sla, vinaigrette, croutons | DRIEZESTIG 
4 soorten geroosterde seizoensgroenten | VIERZESTIG 

******** 

Liever iets anders? Vegan? Allergisch? Hier 
wordt nog echt gekookt, dus we 
overleggen graag wat we voor u mogen 
doen!!  

Alles over Dry-aged & Flame-grilled vlees:  

Z.O.Z.



HET BESTE VAN HET BEEST @ RAUW.               = Jochems keuze  

We werken samen met Zagt vlees uit Amsterdam, leverancier van alle top-restaurants in Nederland en ver daarbuiten. Zagt is 
gespecialiseerd in dubbeldoel-vlees. Koeien die eerst melk geven en daarna worden afgemest Een mooie, rustige ouwe dag, zonder 
melkmachines. Het resultaat is prachtig dooraderd en verantwoord rundvlees. Jochem kiest elke maand een stuk als ‘Jochems keuze’ 

Wat is rijpen van vlees? 
Het vlees in onze rijpkamer rijpt op 2 tot 5ºc bij maximaal 70% luchtvochtigheid. Door vochtverlies (tot wel 30%) neemt de 
smaakconcentratie een enorme sprong. Een noten-achtig aroma verrijkt het vlees. Dit doen we 28 dagen.  

De RAUW open-fire grill 
Een handgebouwd stalen grill-toestel . Ons vlees wordt gegrild boven een hittebron van duurzaam Keniaans hardhout van 1200ºc. Dit 
geeft die typische flame-grilled smaak, zonder de smaak van rook toe te voegen. Deze ‘triade’ in combinatie met kennis en kunde van 
onze slagers en koks zorgen samen voor Het ultieme vlees. Punt uit. 

Bij ons gerijpte vlees serveren we frites, mayonaise & een klein garnituur met gegrilde seizoensgroentes. Sausje? (los geserveerd): 
Bearnaise luchtig getikte warme mayonaise met dragon 
Pepersaus, romig met groene zachte peperkorrels 
Chimmichurri, Argentijnse kruiden-olie met een fris zuurtje

Ribeye 
Steak zoals in de 
USA. Intense 
smaak. Wel meer 
vet in het vlees 

175 gr. 22,50 
250 gr. 31,00 
400 gr. 50,00

Entrecôte 

Klassiek Frans!
randje vet voor de 
smaak 

175 gr. 22,50 
250 gr. 31,00 
400 gr. 50,00

Côte de 
Boeuf 

Ribeye maar 
dan met been. 
2-3 personen 

1400 gr. 89,00 

** Grilled RIBSTEAK** 

Van het Iers runderkalf. Vol 
smaak en boterzacht. Met 
een spectaculaire lekkere 
blue-cheese sauce (apart) 

200 gr. 30,00 (1 persoon) 
400 gr. 50,00 (2 personen)

Chateâu-briand 
Géén vet maar boterzachte Ierse 
ossenhaas! (kan ook met 2 pers.) 

400 gr. 60,00 
mét foie gras 75,00 


