CLUBSANDWICH

Clubsanwich tot 16:00 uur
CLUB KIP
12
Clubsandwich van getoast maisbrood,
gegrilde kipfilet, jonge kaas, tomaat,
gebakken spek, ei, ijsbergsla en friet met
mayonaise
CLUB ZALM & TONIJN
12
Clubsandwich van getoast maisbrood,
gerookte zalm, huisgemaakte tonijnsalade,
zoetzure komkommer, ijsbergsla, avocado,
gepofte paprika en friet met mayonaise
CLUB HÜTTENKÄSE VG
12
Clubsandwich van getoast maisbrood,
gerookte zalm, huisgemaakte tonijnsalade,
zoetzure komkommer, ijsbergsla, avocado,
gepofte paprika en friet met mayonaise

UITSMIJTERS

Uitsmijters tot 16:00 uur
UITSMIJTER KAAS VG
9
Met wit of bruin oerbrood en drie eitjes
UITSMIJTER HAM
9
Met wit of bruin oerbrood en drie eitjes
UITSMIJTER HAM & KAAS
9.5
Met wit of bruin oerbrood en drie eitjes
BOEREN UITSMIJTER
9.9
Met ham, bacon, champignons en
gebakken ui, geserveerd met wit of bruin
oerbrood en drie eitjes
UITSMIJTER 1995
9.9
Met ham, rosbief, kaas, tomaat en bacon,
geserveerd met wit of bruin oerbrood en
drie eitjes

BOTERHAMMEN

KLEINE GERECHTEN
SALADES

Boterhammen tot 16:00 uur
AMSTEDAMSE KROKETTEN
Twee heerlijke kroketten met friet of
brood

9

STEAMED BUNS KIP SOY SAUCE
9
Twee heerlijke gestoomde broodjes met
kip ketjap en huisgemaakte atjar
BROODJE POM VG
8.5
Het lekkerste Surinaamse broodje in een
modern jasje
BROODJE POM MET KIP
9.9
Het lekkerste Surinaamse broodje met
heerlijke kip in een modern jasje

SOEP
TOMATENSOEP VG
De ouderwetse met geslagen room

6.5

TOMATENSOEP
7
De ouderwetse met rundergehaktballetjes
en geslagen room

CARPACCIO
11
Van rundvlees met notensla, tomaatjes,
pijnboompitjes, Parmigiano Reggiano,
pesto en truffelmayonaise
9.5
CEASAR SALAD VG
Romeinse sla met gekookt ei,
ceasardressing, Parmigiano Reggiano
druppels en rustieke croutons
CEASAR SALAD MET KIP
11.5
Romeinse sla met krokante kip, gekookt
ei, ceasardressing, Parmigiano Reggiano
druppels en rustieke croutons
FALAFEL SALAD VG
9.5
Heerlijke falafel balletjes, raita-saus,
gepofte boekweit en frisse komkommer,
crunchy honing nuts, zoetzure rode biet,
mint, knapperige sla en tomaat

POKÉ BOWLS
POKÉ BOWL KROKANTE KIP
16.5
Poké Bowl met krokante kipstrips,
sushirijst, edamame bonen, zoet zure
komkommer, wortel, rodekool, mango,
avocado, wasabi mayonaise, radijs,
wakame en furikake

VAN DE GRILL
KIPSATÉ KLASSIEK
17.5
Onze saté is huis gemarineerd en worden
geserveerd met pindasaus, seroendeng,
gebakken uitjes friet, atjar en zoetzure
komkommer en kroepoek
BURGER KNETTERGEKKIE 1995
18
Knettert letterlijk op je tong, 100% Black
Angus burger op een getoast broodje,
bacon, tomaat en rode uienringen,
knapperige sla, hamburgersaus, gebakken
ei, friet, salade bowl en gefrituurde
uienringen
BURGER EAT WEED VG
17
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!
FLAMMED STEAK - 200 GR
22
Deze heerlijk sappige steak van de grill
wordt geserveerd met friet en seizoen
groenten
RAVIOLI DI STAGIONI VG
16.5
Ravioli met saliboter, Parmigiano
Reggiano, gebrande hazelnoot en zwart
olijvenkruim

POKÉ BOWL FALAFEL VG
16.5
Poké Bowl met falafel sushirijst, edamame
bonen, zoet zure komkommer, wortel,
rodekool, mango, avocado, wasabi
mayonaise, radijs, wakame en furikake

RAVIOLI DI STAGIONI SCAMPI'S
19.5
Ravioli met scampi's van de grill, saliboter,
Parmigiano Reggiano, gebrande hazelnoot
en zwart olijvenkruim

POKÉ BOWL ZALM
16.5
Poké Bowl met zalm, rijst, wakame,
edamame bonen, zoet zure komkommer,
wortel, rodekool, mango, avocado, wasabi
mayonaise, radijs, wakame en furikake

KLASIEKE SORBET
DAME BLANCHE
CRÈME BRÛLÉE

VOOR DE SNOEPER - TOETJE
8.5
7
7

