Lunchkaart
(maandag t/m vrijdag: 12:00 tot 17:00 uur) en (zaterdag en zondag: 11:00 tot 17:00 uur)
Broodjes “Rustieke broodjes wit of bruin”
• Amsterdamse klassieker
Ossenworst, mosterdmayonaise, sla en Amsterdams zuur
• Summerstyle chicken
Kiprollade, sla, rode uien compote, avocado, tomaat en kerrie mayonaise
• Zalm
Gerookte zalm, sla, kruiden crème fraîche, rode ui en kappertjes
• Gezond
Kaas, ham, tomaat, komkommer, sla, gekookt eitje en mayonaise
• 12-uurtje
3 Snedes vloerbrood wit of bruin, soep van het moment, rundvleeskroket,
gebakken ei, ham, kaas en huzarensalade
• Kroket
Twee rundvlees kroketten op vloerbrood wit of bruin met mosterd
• Balgehakt
Huisgemaakte rundergehaktbal met mayonaise en satésaus
Soep (geserveerd met vloerbrood)
• Soep van het moment.
• Tomatensoep met pestodressing
Salades (geserveerd met vloerbrood)
• Caesar salade
Romeinse sla met kip, Caesar dressing, tomaat, spek, gekookt ei, Parmezaanse kaas en
knoflookcroutons.
• Fishy Caesar salade
Romeinse sla met zalm, Caesar dressing, tomaat, gekookt ei, rode ui, kappertjes
en knoflookcroutons
• Salade geitenkaas (vegetarisch)
Gemengde salade lauwwarme geitenkaas, gekarameliseerde walnoten en honing
• Oosterse biefstuk
Gemengde salade met kogelbiefstuk puntjes, Oosterse saus en wokgroenten
Heeft u een allergie? Meld het ons. Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Onze gerechten worden bereid met dagverse producten en zijn niet ongelimiteerd verkrijgbaar.

€ 7,75
€ 8,50
€ 9,50
€ 8,50
€ 11,00
€ 7,75
€ 8,75

€ 6,50
€ 6,50

€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50

Tosti (van bruschetta brood en wordt geserveerd met ketchup)
• Kaas
• Ham & kaas of kaas & tomaat

€ 4,00
€ 4,50

Uitsmijters & omeletten (op vloerbrood wit of bruin)
• Ham, kaas, spek en/ of rosbief (per item)
• Boerenomelet

€ 7,00
€ 0,95
€ 9,75

Pannenkoek
• Naturel
• Ham, kaas, spek, appel en/ of rozijnen (per item)

€ 7,50
€ 0,95

Warme gerechten (worden geserveerd met frites en mayonaise)
• Saté
Van gemarineerde kippendijen 200 gr. met satésaus, atjar, kroepoek en gebakken uitjes
• Hamburger
Ambachtelijke hamburger op een brioche bol met spek, kaas, tomaat,
augurk en BBQ saus
Bijgerechten
• Brood met kruidenboter, aioli en tapenade
• Frites met mayonaise
• Groene salade
• Extra saus (mayonaise, ketchup, chilisaus of mosterd)
• Satésaus

Heeft u een allergie? Meld het ons. Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Onze gerechten worden bereid met dagverse producten en zijn niet ongelimiteerd verkrijgbaar.

€ 15,00
€ 14,50

€ 4,25
€ 4,00
€ 3,50
€ 0,50
€ 1,00

Borrelkaart
(maandag t/m vrijdag: 12:00 tot 22:00 uur) en (zaterdag en zondag: 11:00 tot 21:00 uur)
•
•
•
•
•
•
•

Bitterballen
Kaasstengels
Butterfly garnalen
Kipkrokantjes
Mini frikandel
Mini loempia (vegetarisch)
Krokante pittige kipkluifjes

•

•
•

Gemengd warm bittergarnituur (geserveerd met mayonaise, mosterd en chilisaus)
12 stuks
24 stuks
48 stuks
Amsterdams plankje: ossenworst, leverworst, oude kaas en tafelzuren (4 personen)
Borrelnootjes

•
•

Appeltaart
Wisselend assortiment gebak

met mosterd
met chilisaus
met chilisaus
met chilisaus
met mayonaise
met chilisaus
met BBQ dip

8 stuks
8 stuks
8 stuks
8 stuks
8 stuks
8 stuks
6 stuks

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 8,50
€ 9,95
€ 17,50
€ 32,50
€ 12,50
€ 3,50

Gebak uit onze vitrine
€ 4,00
€ 4,00

Baanbroodjes om mee te nemen (pistolet wit of bruin)
•
•
•

Ham of kaas (oud/ jong)
Ossenworst, leverworst of rosbief
Kroket met mosterd

Heeft u een allergie? Meld het ons. Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Onze gerechten worden bereid met dagverse producten en zijn niet ongelimiteerd verkrijgbaar.

€ 3,75
€ 4,50
€ 4,75

Dinerkaart
(maandag t/m vrijdag: 17:00 tot 22:00 uur) en (zaterdag en zondag: 17:00 tot 21:00 uur)
Voorgerechten
• Gamba’s al ajillo
Gamba’s 6 stuks met knoflook en vloerbrood
• Burratta (vegetarisch)
Romige mozzarella met cherrytomaat, rucola en pesto
• Carpaccio
Met Parmezaanse kaas, pijnboompitten, rucola en truffelmayonaise
Soep (geserveerd met vloerbrood)
• Soep van het moment
• Tomatensoep met pestodressing
Salades (geserveerd met vloerbrood)
• Caesar salade
Romeinse sla met kip, Caesar dressing, tomaat, spek, gekookt ei, Parmezaanse kaas en
knoflookcroutons
• Fishy Caesar salade
Romeinse sla met zalm, Caesar dressing, tomaat, gekookt ei, rode ui, kappertjes
en knoflookcroutons
• Salade geitenkaas (vegetarisch)
Gemengde salade lauwwarme geitenkaas, gekarameliseerde walnoten en honing
• Oosterse biefstuk
Gemengde salade met kogelbiefstuk puntjes, Oosterse saus en wok groentes

Heeft u een allergie? Meld het ons. Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Onze gerechten worden bereid met dagverse producten en zijn niet ongelimiteerd verkrijgbaar.

€ 11,00
€ 10,00
€ 9,00

€ 6,50
€ 6,50

€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50

Hoofdgerechten (worden geserveerd met frites en mayonaise)
• Saté
Van gemarineerde kippendijen 200 gr. met satésaus, atjar, kroepoek en gebakken uitjes
• Hamburger
Ambachtelijke hamburger op een brioche bol met spek, kaas, tomaat,
augurk en BBQ saus
• Biefstuk
Kogelbiefstuk met rode wijnsaus, crème van zoete aardappel en seizoensgroenten
• Rib eye
Rib eye van 200 gram met pepersaus, crème van zoete aardappel en seizoensgroenten
• Schnitzel
Varkensschnitzel van 250 gram met champignonsaus, frites en salade
• Zalmfilet
Met gewokte spinazie, gepofte cherrytomaat, tagliatelle en pesto
• Pasta funghi (vegetarisch)
Tagliatelle met paddenstoelen, gepofte cherrytomaat, Parmezaanse kaas en champignonsaus
• Wisselende schotel

€ 15,00
€ 14,50
€ 17,50
€ 19,00
€ 15,00
€ 17,00
€ 15,00
€ 14,50

Bijgerechten
• Brood met kruidenboter, aioli en tapenade
• Frites met mayonaise
• Groene salade
• Extra saus (mayonaise, ketchup, chilisaus of mosterd)
• Satésaus

€ 4,25
€ 4,00
€ 3,50
€ 0,50
€ 1,00

Nagerechten
• Dame blanche
• Appeltaart met slagroom, vanille-ijs en karamelsaus
• Vers fruit met coulis en 2 bolletjes sorbetijs
• Bolletje ijs: diverse smaken en wisselend assortiment
• Slagroom

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,00
€ 2,00
€ 0,50

Heeft u een allergie? Meld het ons. Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Onze gerechten worden bereid met dagverse producten en zijn niet ongelimiteerd verkrijgbaar.

