
 
 

AVONDKAART 
 

Voorgerechten 
 

Dagsoep (V) – 5.00 

 

Huisgemaakte loempia’s gevuld met gamba, zoete aardappel en geserveerd 

met drie dips; lavendel, chili en soja – 8.50 
Wijnsuggestie: Verdejo/Sauvignon à 3,50 per glas 

 

Carpaccio van Hollands rund geserveerd met pesto, rucola en 

 Parmezaanse kaas – 9.50 
Wijnsuggestie: Sangiovese/Merlot à 5,50 per glas  

 

Linzen salade met keuze uit: halloumi kaas óf makreelrillette met gebakken 

champignons, spinaziepesto – 9.50 
   Ook mogelijk als hoofgerecht te bestellen, geserveerd met Vlaamse frieten – 14.50 
Wijnsuggestie: Sangiovese/Merlot Toscane  à 5,50 per glas 

 

Antipasti plankje met loempia, carpaccio, makreelrillette, gebakken 

champignons en humus met brood – 1 pers. 9,50 / 2 pers. 17,50   
** Vegetarische opties mogelijk op aanvraag 
 

 

 

 

 

 

Los te bestellen 

Vlaamse frieten –3.75  

Side salad –3.00  

Geroosterde seizoen groenten - 4,00 

 

Hoofdgerechten 

Black Angus burger (medium gebakken) met bacon, cheddar, uiencompote en   

huisgemaakte barbecuesaus geserveerd met Vlaamse frieten en koolsla – 14.50 
Wijnsuggestie: Malbec à 4,00 per glas 
 

Vlees van de grill met keuze uit: kalfsentrecote óf tournedos  met 

aardappeltjes, knoflook, rozemarijn en pastinaak uit de oven geserveerd met 
kruidenboter – 21.50 
Wijnsuggestie: Tempranillo à 3,50 per glas  
   

Kipsaté óf vegetarische kipsaté (V)  gemarineerd in honing en sojasaus met 

frieten, kroepoek en zoetzure komkommer en paprika  – 17.00 
Wijnsuggestie: Sangiovese/Merlot Toscane  à 5,50 per glas 
 

Hemelse sliptongetjes in boter gebakken met citroen en trostomaatjes 
geserveerd met gekookte aardappeltjes, geglaceerde bospeentjes en een 

citroen-kappertjessaus – 18.50 
Wijnsuggestie: Pinot Blanc à 6,50 per glas 
 

Kaasfondue (V)  van biologische taleggio, jong belegen en gruyère kaas met 

gestoomde groenten en brood – 17.00 
Wijnsuggestie: Sauvignon/Verdejo  à 3,50 per glas 
 

Lichtpittige curry (V) van ei, zoete aardappel en spinazie geserveerd met 

basmati rijst en naan brood -14.50 
Wijnsuggestie: Chardonnay à 4,00 per glas 
 

Dessert  

Appeltaart óf cheescake met slagroom – 4.75 

Warme wafel met kersen, vanille ijs en slagroom – 7.00 

Parfait van rood fruit met munt siroop en amandel krokant- 7,00 

Petit grande dessert plateau van zoetigheden -9,00 
 



 
 

 Wijnkaart 

W
it 

Sedosa Blanco Castilla, Spanje 

Verdejo & Sauvignon Blanc 

Aromatisch en fris met tropisch fruit, grapefruit, perzik en kruisbessen - 3,50 / 18,50 

Parey Dumont Chardonnay Languedoc, Frankrijk  

Vol en rijp, maar fris met wit fruit en vanille door de houtrijping - 4,00 / 20,00 

Simonsig Chenin Blanc Stellenbosch, Zuid-Afrika 

Steen/Chenin Blanc 

Groenkruidig en stuivend met frisse ananas, perzik en banaan - 4,20 / 22,00 

Gustav Lorentz Pinot Blanc Evidence (bio)  Elzas, Frankrijk 

Pinot Blanc 

Biologisch, opwekkend en stuivend met fris wit fruit - 6,50 / 28,00 

Ro
se

 Lavila Rosé Languedoc, Frankrijk 

Cinsault & Syrah 

Lichtroze, fris, sappig en licht verteerbaar - 3,50 / 18,50 

Ro
od

 

Sedosa Tinto Castilla, Spanje 

Tempranillo & Syrah 

Fruitig en sappig door bosbessen, aardbeien, kersen, chocolade, tabak - 3,50 / 18,50 

Viu Manet Malbec Reserva Colchagua Valley, Chili 
Malbec 

Vol en rijp met zwarte bessen, rood fruit, thee en pittige specerijen - 4.00 / 20,00 

Tentation de la Marquise (bio) Rhône, Frankrijk 

Syrah & Grenache 

Biologisch, zuiver en puur met rood fruit en kruidigheid - 5,25 / 23,00 

Rocca delle Macìe Rubizzo IGT Toscane, Italië   
Sangiovese & Merlot 

Gul en sappig met rijp rood fruit en zachte tannines - 5.50 / 28,00 

Sp
ar

k Conde de Caralt Cava Brut Penedès, Spanje 
Macabeo, Parellada & Xarel-lo 

Zuiver en mild droog met sprankelend wit fruit - 4,50 / 31,50 

Gerechten voor de kleintjes 
 

Vissticks – 6.50 
Hamburger van rund – 9.50 
Kalfskroketje – 7.50 

        Alle bovengenoemde worden geserveerd met friet, appelmoes en een       
       kleine salade 
 
Spaghetti in tomatensaus – 6.50 

Poffertjes – klein  3.00 / groot  5.00 
 

Kindergerechten worden standaard bij het voorgerecht geserveerd, indien u dit anders 

wenst kunt u het melden bij onze medewerker. 

 
 

Kinderdessert 

 

Ben & Jerry’s  (Cookie Dough of Chocolate Fudge) – 3.75 

Raketje / Perenijsje – 1.00 

Schatkistje – 1.50 

Los bolletje vanille-ijs – 1.00 

 
 

 

Elke zondagmiddag kunnen de kinderen komen knutselen vanaf 14 uur. Voor meer 

activiteiten, check onze agenda op www.haddockamsterdam.nl 

Alle gerechten kunnen ook als To Go worden besteld 

http://www.haddockamsterdam.nl/

