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AMSTERDAM

HAPJES

Borrelbrood uit de oven met boeren kruidenboter en gesmolten brie – 7.00
Supplement
Gekruid geitenlams gehaktspiesjes met labneh (hangop-munt) dip – 7.50
of gerooste pulled pork
Kip yakitori spiesjes geserveerd met knoflook popcorn – 7.50
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2
.
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Palingkroketjes met wakame en wasabi mayonaise – 7.00
Dagsoep met brood – 5.50
Churros van pompoen geserveerd met muntdip – 6.00
Tortillachips 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 in gebruinde salieboter – groot/klein 16.00/8.00
Pad thai salade van groentenoedels, taugé, paprika, grapefruit
en cashewnoten – groot/klein 16.00/8.00
Quinoa salade met rucola, pompoen, feta en gedroogde cranberries – groot/klein 16.00/8.00
Cappuccino van rivierkreeftjes met avocado - 8.00

BITTERGARNITUUR

Portie rundvle es bitterb allen oma Bob’s (6st) - 6.00
Combin atie plateau (15 st) - 12.50
Portie kaasro lletjes (6st) - 6.00
Puntza k Vlaams e frieten - 3.75
Portie truffe lkroket jes (6 st) - 7.00

HOOFDGERECHT

Chapeau de pain gevuld met Soumant rain kaas geservee rd met een selectie van mini groenten – 20.00
Black Angus burger (medium gebakken ) met bacon, cheddar, uiencomp ote en pittige paddenst oelenspr ead
		
geservee rd met friet en koolsla – 16.00
Tajine van geitenst oof met bockbier, frisse couscous en yoghurt – 18.00
Oesterzw am risotto met gepochee rd ei en gerooste rde topinamb oer – 18.00
Mosselen op klassieke wijze geservee rd met salade, drie verschill ende sausjes en friet – 18.00
Tarbotin e met gnocchi, gebakken lamsoor en saus van saffraan - 19.00

NA

Warme appeltaart met pompoenchutney – 5.50
Cheesecake met herfstfruit – 5.00
Dropijs met gekarameliseerde banaan en walnoot - 6.50

DINER

KAART

Ver sge bak ken cho cola tec hip coo kie met
van ille- ijs en gez out en car ame lsau s
(duu rt min ima al 15 min .) – 6.5 0

