UITSMIJTERS

POKÈ SALAD

KIPSATÉ SPIES

met wit of bruin oerbrood en drie eitjes
tot 16:00 uur

al onze Poké Salad Bowls worden geserveerd met knapperige sla,
edamame bonen, zoet zure komkommer, wortel, rodekool, mango,
avocado, wasabi mayonaise, radijs, wakame en furikake.

al onze satés zijn huis gemarineerd en worden geserveerd met
friet of witte rijst, atjar en zoetzure komkommer

HAM OF KAAS
HAM EN KAAS
BOEREN met ham, bacon, champignons en gebakken ui
1995 met ham, rosbief, kaas, tomaat en bacon

9
9.5
9.9
9.9

KIES UW VIS PROTEÏNE

15

KIES UW VLEES PROTEÏNE

15

KIES UW VEGA PROTEÏNE

15

Met gerookte zalm, verse tonijn of gebakken gamba’s
Met krokante kip strips of gebakken steak

BROODJES

Met krokante tempeh of gefrituurde falafelballetjes

met wit of bruin oerbrood
tot 16:00 uur

DE PERFECTE DRIE

Brioche getoast met avocado en twee gepocheerde eieren
Met spek +1,50 Met gerookte zalm + 3,00 Extra ei +2,00

CLUBSANDWICH KIP

12

CLUBSANDWICH ZALM & TONIJN

12

Van getoast maisbrood, gegrilde kipfilet, jonge kaas, tomaat, gebakken spek, ei, ijsbergsla en friet met mayonaise
Van getoast maisbrood, gerookte zalm, huisgemaakte tonijnsalade,
zoetzure komkommer, ijsbergsla, avocado, gepofte paprika en friet
met mayonaise

AMSTERDAMSE KROKETTEN

9

Twee heerlijke kroketten met friet of brood

HOLLANDSE GARNALEN KROKETTEN

9.9

Twee heerlijke garnalen kroketten met friet of brood

GEITENKAAS

Notenbrood met zachte geitenkaas, gecaramaliseerde pecannoten,
ananas mango chutney, gele en rode biet

Tartaar van gerookte zalm met gele biet, komkommer, gepocheerd
ei en mayonaise van groene kruiden

SOTO AJAM

Originele rijk gevulde Indische kippensoep met groenten en rijst

TOMATENSOEP

Ook als vegetarisch te bestellen
De ouderwetse met rundergehaktballetjes en geslagen room

KIES UW VEGA PROTEÏNE

16.50

EXTRA PORTIE PROTEÏNE 4.00

8
8
8.5
8.5

100% Black Angus burger op een getoast broodje, bacon, tomaat
en knapperige sla, rode uienringen, hamburgersaus, augurk en
cheddar

1995 BURGER

Knettert letterlijk op je tong
100% Black Angus burger op een getoast br oodje, bacon, tomaat
en rode uienringen, knapperige sla, hamburgersaus, gebakken ei
en gefrituurde uiringen

EAT WEED
11

14

Frites met falafelballetjes, slamix, verse koolsalade, wortelsalade,
rode ui en knoflooksaus

Een 100% plantaardige hamburger, verrijkt met zeewier! De burger
is gemaakt van geroosterde sojasnippers en kombu (zeewier). Als
finishing touch: een pittige en romige vegan weedsauce met Hollandse Zeesla uit Zeeland. Lekker!

17

14

14

½ KIP SMOKEY BBQ

Maak uw keuze bbq saus: sweet bbq saus of spicy bbq saus

22

17

RENDANG

17.5

AJAM KECAP

17.5

AJAM SATE

17.5

Mals geroosterde kippendij in ketcapsaus
Mals geroosterde kippendij in Javaanse satésaus

7

DAME BLANCHE

7

CREMÈ BRULEE

7

CHOCOMOUSSE

7

Vanilleroomijs, perzik, frambozensaus en slagroom

Witte en pure chocolademousse met roodfruitsaus,
slagroom en crunchy chocolade

MAYONAISE
TRUFFEL MAYONAISE
FRIET MET MAYONAISE
BROOD MET SMEERSEL

0.6
0.6
4.5
4.5

17

al onze Asian Bowls worden geserveerd met sambalboontjes, chili
ei, zoetzure komkommer, atjar en cassave chips
Zacht gestoofd rundvlees in pittige kokossaus

1995 PÊCHE MELBA

19.5

ASIAN BOWLS
18

7

WAT GA JE NOG EXTRA KIEZEN?

al onze gerechten van de grill worden geserveerd met friet en
seizoensgroenten

Maak uw keuze bbq saus: sweet bbq saus of spicy bbq saus

IJS SOES

Met een bolletjes vanilleroomijs

VAN DE GRILLPLAAT

RIBS BBQ 600 GR

LEKKER TOETJE

Vanilleroomijs, warme chocoladesaus, kletskop en slagroom

Frites met krokante chickenstrips, Parmezaanse kaas, krokantjes,
rucola, cherry tomaatjes en truffelmayonaise

STEAK FLAMMED - 200 GR

21

Dagelijks uit IJmuiden van de visafslag

Grote roomsoes met vanilleroomijs, slagroom en oreo

FRITES KIP TRUFFEL

FRITES FALAFEL

UIT HET VISNET – VIS VAN DE DAG

Voor de snoeper en ijsbrekers

CHIQUE FRITES

Maak uw sauskeuze: pepersaus of champignonsaus

BACON & CHEESE

met wit of bruin getoast oerbrood

GEROOKTE ZALM

16.50

BURGERS

KLEINE GERECHTEN
Van rundvlees met notensla, tomaatjes, pijnboompitjes,
Parmigiano Reggiano, pesto en truffelmayonaise

KIES UW VLEES PROTEÏNE

skip the Angus if you feel like chicken!
al onze burgers worden geserveerd met friet en een bakje salade

super groot en super lekker!
tot 16:00 uur

CARPACCIO

16.50

9.9

REUZE TOSTI’S
HAM EN KAAS
TOMAAT, KAAS EN PESTO
HAM, KAAS, ANANAS-MANGO CHUTNEY
GEITENKAAS, HONING, PECANNOTEN

KIES UW VIS PROTEÏNE

Met krokante tempeh of gefrituurde falafelballetjes

17.5

Pittige pindaketketcapsaus, seroendeng en gebakken uitjes

Frites met zacht gestoofd rundvlees in pittige kokossaus, verse
champignons, paprika, ui, rucola en gefruite uitjes

POKÈ BOWLS

Met krokante kip strips of gebakken steak

PITTIG

FRITES RENDANG

al onze Poké Bowls worden geserveerd met sushirijst, edamame
bonen, zoet zure komkommer, wortel, rodekool, mango, avocado,
wasabi mayonaise, radijs, wakame en furikake
Met gerookte zalm, verse tonijn of gebakken gamba’s

17.5

Pindasaus, seroendeng en gebakken uitjes

de traditionele gefrituurde aardappel in een nieuw jasje

EXTRA PORTIE PROTEÏNE: 4.00

9.9

KLASSIEK

DE HEMELSE ZEE

DINERBON
geven én om
ch bonnen! Leuk om te
Wij hebben ook diner / lun
20,- en € 50,krijgbaar in bedragen van €
te krijgen.De bonnen zijn ver

JAPANSE CURRY BOWLS

12.5

al onze Japanse Bowls zijn gevuld met ui, wortel,
aardappel, zoet zure komkommer ei met chilisaus

9
7

VERS BER
EID
DAT KO S T T
IJD

Al onze gerechten wo
rden vers bereid na
uw bestelling.Daar
tijdens grote drukte
door kan het
wel eens gebeuren
da
t u iets langer op uw
moet wachten dan
gerecht
u van ons gewend
bent. We hopen op
uw begrip.

JAPANSE CURRY - KIP
Met gegrilde fire chicken

17.5

JAPANSE CURRY - STEAK

17.5

JAPANSE CURRY - POMPOEN

17.5

Met mals gegrilde steak

Mals geroosterde pompoen en tempeh

UW AMSTERDAMSE BEDRIJFSBORREL
2 uur onbeperkt. Onze medewerkers leggen het u graag uit!

DE JORDAAN 19.50 PP
DE DAM 24.50 PP
DE PIJP 29.50 PP

GEOPEND VAN MAANDAG TM VRIJDAG
VAN 11.30 TOT 22.00 UUR
A L L E R G I E ? L A AT H E T O N S W E T E N

