
AAN HET I J    AMSTERDAMBROODJES
Gerookte zalm met lamsoor en cocktailsaus – 7.50                                                                                                                                             
Biologische brie met rode ui compote en walnoten – 6.50
Pulled pork met koolsla en gedroogde cranberries – 6.50
Licht pikante ‘beter leven’-kippendij met taugé en cashewnoten – 7.00
Gebakken oesterzwam met geroosterde topinamboer – 6.00

 ZOET 
Appeltaart met slagroom - 4.75                                                                                                                  
Cheesecake met slagroom – 4.75                                          

LUNCH    KAART

WIFI: Haddock Gastennetwerk

Voor de kleine honger, om te delen of om meerdere te nemen als volwaardig hoofdgerecht

Biologisch desembrood belegd met: 

KALFSKROKETTEN

1 kroket – 4.00
2 kroketten – 7.50         
Broodje truffelkroketjes – 8.50

Broodje palingkroketjes – 8.50

TOSTI’S

Oude Beemsterkaas – 4.00                                  
        

Beemsterkaas plakken tomaat – 4.50

Achterham en oude Beemsterkaas – 4.50                 
            

Biologisch Bastiaansen brie, walnoten en honing – 5.75

UITSMIJTER  - 6.50                                                                                                                                             
   Met keuze uit bacon/ham/ 
 kaas/tomaat - 0.75

VOOR DE KLEINTJES
BROODJE AAP     
jam / hagelslag / pindakaas – 3.00
kroket – 4.50  
poffertjes – klein 3.50 / groot 6.00

(Van Oma Bobs) met brood 

met de keuze uit:

op desembrood

HAPJES 
Borrelbrood met boeren kruidenboter en 

 gesmolten brie – 7.00

Gekruid geitenlams gehaktspiesje met labneh dip – 7.50

Kip yakitori met knoflook popcorn – 7.50

Dagsoep met brood – 5.50

Churros van pompoen met muntdip – 6.00

Tortil la’s met 2 gesmolten kazen, pepers, paprika, 

 zure room guacamole – 7.00 

Supplement pulled pork of geroosterde kip – 2.00/st 

Ravioli gevuld met pompoen en geitenkaas met 

 gebruinde salieboter – groot/klein 16.00/8.00

Pad thai salade groentenoedels, taugé, paprika, grapefruit  

 en cashewnoten – groot/klein 16.00/8.00

Hamburger met sla, tomaat, uiencompote, cheddar 

 en pittige paddenstoelenspread – 13.50

Wachtwoord: haddockamsterdam

Ben & Jerry’s – 3.75   
   (Cookie Dough/Chocolate Fudge)                                                                                                 
Perenijsje/Raketje- 1.00                                                    
Schatkistje - 1.50        
Los bolletje ijs - 1.00

BITTERGARNITUUR
portie rundvlees bitterballen 
   oma Bob’s (6st) - 6.00
portie kaasrolletjes (6st) - 6.00
portie truffelkroketjes (6 st) - 7.00
combinatie plateau (15 st) - 12.50
puntzak vlaamse frieten - 3.75

Haddock is ook uiterm
ate geschikt 

om met een groep te komen 
borrelen, vergaderen 

of 
te dineren. 

Kijk op onze site of vraag de bediening naar de verschillende mogelijkheden


