
NEW STYLE BISTRO

it’s always
a good idea to



Onze menukaart bestaat uit een mix van klassieke bistro gerechten gecombineerd 
met trendy internationale gerechten. QUALITY COMFORT FOOD, met een daarbij behorende 

prijs-kwaliteit verhouding, is waar bistro Catch-up voor staat.

Vlees, vis, of vegetarisch... Catch-up biedt voor ieder wat wils!

Alvast een PRE-STARTER om mee te beginnen?

MANDJE RUSTIEK STOKBROOD
kruidenboter       of aioli 4,75
kruidenboter       en aioli 5,75

OESTERS  per 3 stuks 10,5
sjalotten vinaigrette | milde Tabasco | citroen

PLANKJE SERRANO +/- 100 gram 9,75

GARNALENKROKETJES 12,5
5 stuks van de Haagsche Croquetterij | cocktailsaus

OLIJVEN 4,75

CATCH-UP BORRELPLANK voor 2 à 3 personen 25,5
carpaccio | Serrano | truffelsalami
crispy squid | makreelsalade | aioli | stokbrood | crostini’s

= vegetarisch
= bevat gluten
= bevat lactose
=  bevat pinda’s en/of noten
= bevat sesam
= niet geschikt voor zwangeren

Kruisbesmetting van allergenen is in 
onze keuken nooit 100% uit te sluiten.

PS. Heeft u een voedselallergie of voedselintolerantie? 
Geef het even aan bij een van onze medewerkers. 
Er zijn een aantal gerechten welke door een 
kleine aanpassing toch geschikt voor u kunnen zijn.

Wij denken graag met u mee!

PRE-STARTERS

LET OP! De parkeercode en de tijden van het
betaald parkeren van het gebied zijn veranderd!

2230



starters

STARTERS

CARPACCIO rauw 13
van rund | truffelmayonaise | Parmezaan | pijnboompitjes

STEAK TARTARE rauw 13,5
90 gr. grof handgesneden steak | op klassieke wijze bereid
kwartel-eitje | mosterd-mayonaise | crostini’s

VITELLO TONNATO met verse tonijn tartare 14,5
dungesneden rosé gegaard kalfsvlees | tonijnsaus | tonijn tartare
gefrituurde kappertjes | zongedroogde tomaat | zoetzure rode ui | krokant 

HOISIN DUCK PANCAKES 12,5
3 do-it-yourself gestoomde Chinese pannenkoekjes | krokante eend
cashew | zoetzure komkommer | prei | honing-hoisinsaus 

GAMBA’S AL AJILLO 14,5
gamba’s in knoflookolie | Spaanse pepertjes | citroen | stokbrood

ESCARGOTS 12,5
½ dozijn wijngaardslakken | gesmolten peterselie-knoflookboter | citroen | stokbrood

GYOZA 12,5
gefrituurd | gevuld met zoete aardappel, feta en amandel | spicy sesammayo
zoete aardappel chipjes | gochujang-sojadip

BURRATA 14,5
met room gevulde mozzarella | cherry-tomaatjes | rucola | aceto-vinaigrette | pesto
pistache | crostini’s

FRANSE GEGRATINEERDE UIENSOEP 9,5
Gruyère crouton



WAT IS DRY-AGED?
Voor een échte smaakbeleving moet vlees 

- net zoals dat vroeger gebruikelijk was - 

enkele weken rijpen. 

Dit gebeurt in een speciale koelcel: 

een dry-aged-kast.

Hierin wordt het vlees op een 

gecontroleerde manier weg “gehangen”, 

waardoor het vlees mooi mals wordt en

een intense smaak krijgt.
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Stooflap
Rollade
Gehakt

KLAPSTUK
Stooflap
Gehakt

Braadvlees

DIKKE RIB 
Riblap FIJNE RIB 

Rib-Eye
Côte de 
Boeuf

DUNNE LENDE
T-Bone Steak

Entrecôte
Côte à L’os
Braadvlees
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Biefstuk
Rosbief
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  Baklap
   Rosbief
    Picanha

OSSENHAAS
Haasbiefstuk

          Tournedos

BAVETTE

VANG Rollade
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Tartaar
Gehakt

SPIERSTUK
Kogelbiefstuk

Hollandse
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CÔTE DE BOEUF
• Malse steak

• 21 dagen dry-aged
• Steak met vet

• Geserveerd met bot

BAVETTE
• Steak met een bite

• Gemarmerd vet
• Vol van smaak

KOGELBIEFSTUK
• Malse steak

• Geen vet

TIP! SNIJD DE STEAK OP DE DRAAD (NIET MET DE DRAAD MEE) 
OM DE ULTIEME MALSHEID TE ERVAREN.



mains
BIEFSTUK JUS   18,5 / 28,5
150 gr. of  300 gr. kogelbiefstuk | uit ‘t pannetje
getrancheerd | geserveerd met braadjus | frites | frisse salade

BAVETTE***    24
180 gr. Zuid Amerikaans Black Angus rund | v/d grill | getrancheerd | frites | frisse salade

CÔTE DE BOEUF  30 min. | vanaf 2 personen te bestellen*  PRIJS PER 100 GR. 10,5
Dry-aged Iers rund | uit de pan       of v/d grill | vraag onze medewerkers naar het krijtbord met de 
verschillende beschikbare gewichten** | inclusief 1 sausje naar keuze*** | frites | coleslaw | frisse salade

SURF ‘N TURF PLANK TO SHARE! per 2 personen te bestellen                 PER PERSOON 27,5
Catch-up burger                 of bavette (+ 3 p.p.) | sweet      of spicy      spareribs | 4 black tiger gamba’s
aioli | frites | coleslaw | frisse salade

SPARERIBS slow-cooked     22
± 550 gram | sweet      of spicy      gemarineerd | knoflooksaus | frites | coleslaw 

KIPPETJE ± 450 gram    19,5
klassiek of spicy | oosterse lak (apart)      | frites | coleslaw 

SATÉ van kippendij              2 STOKJES ± 120 gram 14,5
v/d grill | pindasaus | krokant uitje | casave | frites | atjar   3 STOKJES ± 180 gram + 4
TRUFFELRISOTTO    20,5
krokant gebakken oesterzwammen | groene asperges | hazelnoot | Parmezaan
gepocheerd eitje | verse truffel

GAMBA’S ongepeld    24 
5 black tiger gamba’s | uit de pan | gremolata marinade | aioli | frites | frisse komkommersalade

SLIPTONG À LA MEUNIÈRE    25,5
2 stuks | in roomboter gebakken | remoulade | frites | frisse komkommersalade

OOSTERSE TONIJN SALADE  19,5
kort gebakken verse tonijn sashimi | verschillende soorten sla | sesamdressing
avocado | wakame | gebrande maïs | oosterse crunch & furikake

KAASFONDUE Emmentaler en Gruyère    17,5
witte wijn | nootmuskaat | peterselie | stokbrood   MET CRUDITÉS + 4
EEN PAAR KLEINE LETTERTJES:
* Deelt u een 2-persoons gerecht met een extra persoon, dan berekenen wij € 8,- voor extra frites, frisse salade en coleslaw.
**   Onze chef prefereert de bereiding van de steaks medium-rare. Bestelt u een andere garing, houdt u er dan rekening mee 
 dat tussen rare en well-done een gewichtsverschil van +/- 35% zit.
*** Kijk voor de verschillende sausjes op de volgende pagina.

mains



Barbeque

Original
Spicyhomemade

sauce

homemade

SAUCE

homemade

sauce

WIST U DAT...
WIJ AL ONZE CATCH-UP SAUZEN ZELF MAKEN?

Try them all!



burgers

                   BURGER  18,5
180 gr. grof 100% rundergehakt | v/d grill | sesam brioche bun |                                  
sla | tomaat | augurk | gesmolten cheddar | rode ui | bacon | frites

SPICY                    BURGER  18,5
180 gr. grof 100% rundergehakt | v/d grill | sesam brioche bun |                                           
rucola | tomaat | gesmolten cheddar | jalapeño | frites

CHICKEN BURGER 18,5
160 gr. crispy fried chicken | sesam brioche bun |
sla | tomaat | avocado | coleslaw | bacon | frites

VEGA BURGER 18,5
krokante falafel burger | sesam brioche bun |                                  
sla | gegrilde tomaat & courgette | tzatziki | dukkah | frites

SAUCE ®

SPICY                        SAUCE ®

BBQ SAUCE ®

burgers | bijgerechten

RUSTIEKE FRITES met mayonaise 4,5

TRUFFEL FRITES ‘loaded’ met Parmezaan en truffelmayonaise 5

ZOETE AARDAPPELFRITES ‘loaded’ met truffelmayonaise, lente ui en krokante uitjes 5

ROSEVAL AARDAPPELTJES uit de oven | rozemarijn | tijm | knoflook | mayonaise 4,5

FRISSE KOMKOMMERSALADE komkommerplakjes | rode ui | frisse mayo-dressing  2,75

FRISSE SIDE SALAD 3
verschillende soorten sla | honing-mosterddressing | komkommer | tomaat | aardappel krokant

GEWOKTE SPINAZIE knoflook | sjalot | amandel 4,5 

COLESLAW gesneden kool en wortel | honing-mosterddressing 2,75

GEROOSTERDE GROENTEN seizoensgroenten | sesam 5

bijgerechten

SPICY                        SAUCE ®

SAUSJES  |  Champignon-truffelsaus        |  Bearnaise  |  Chimichurri  |  Beurre Café de Paris 2 



KIDS | DESSERTS

CHEESECAKE lime flavoured 8,5
bodem van biscuit | karamelsaus | appel | chocolade parels
stroopwafelcrunch | vanille ijs

HOT BROWNIE 8
gekaramelliseerde pecannoten | gezouten karamel | vanille ijs

TIRAMISU 8,5 
smeuïge cake | koffielikeur | mascarpone-crème | chocolade crumble
krokant van Haagsche Hopjes | cacao

CRÈME BRÛLÉE vanille 8
op klassieke wijze bereid en gebrand | vanille ijs | crumble

PORNSTAR MARTINI TO EAT 8,5 
gemarineerd tropisch fruit | passievrucht mousse | kokosschuim | kletskop

KAASPLANKJE  14,5
 4 soorten kaas | van Ridders’ Kaashuis | truffelhoning
gekarameliseerde walnoten | crostini’s

KIDS T/M 10 JAAR

KIDS BURGERTJE 9,5
kleine hamburger |  sla | tomaat |                                     | gesmolten cheddar
frites | komkommer-tomaatsalade | appelmoes

KIPKROKANTJES 9,5
4 stuks | frites | komkommer-tomaatsalade | appelmoes

KIDS RIBS  9,5
4 ribbetjes | frites | komkommer-tomaatsalade | appelmoes

SLIPTONGETJE  14
gefileerd | frites | komkommer-tomaatsalade | appelmoes

KIDS RISOTTO  9,5
milde truffelsmaak | Parmezaan | rucola | komkommer-tomaatsalade

KINDERIJSJE   PER BOL 2,5
vanille ijs | cookie crumble | party toppings

DESSERTS

SAUCE ®




