
Bruschetta’s, tomaat, en gegrilde courgette     7 
met ricotta
Vitello Tonnato met tonijnmayonaise 8,5
Bietencarpaccio met honing en geitenkaas    8,5
Rundercarpaccio met truffelmayonaise 8,5 
parmezaanse kaas 
Tonijncarpaccio met wasabimayonaise en furikake    9,5
Gerookte ribeye carpaccio met mosterd dressing, 10,5 
zoete aardappelpuree en parmezaanse kaas
Trio van vis huisgemaakte gravad lax, tartaar van 10,5  
tonijn met wasabimayonaise en viseitjes en een  
rillette van zalm
Coquilles met pompoencrème  10,5
Soep van de dag 5
Franse uiensoep 6,5
Mandje brood met aioli en tomatentapenade   3,5

Visplankje 9,5 p.p
Salade - vissoepje - zalmsalade -  
tonijncarpaccio - gamba’s in knoflookoliee

Vleesplankje 8,5 p.p
Rundercarpaccio met truffelmayonaise -  
vitello tonnato - uiensoepje - salade - pita pulled pork

Vegaplankje 8,5 p.p
Soepje v/d dag - hummus met groentetuintje -   
bietencarpaccio met geitenkaas - salade -  
pita broodje met “kebab” van soja 

Chef ’s special voorgerecht 12,5 p.p
Gerookte ribeye carpaccio -  
huisgemaakte gravad lax vitello tonnato - soepje - cocquille

Ambachtelijk italiaans ijs van Ci Vediamo
2 bolletjes ijs naar keuze: 4,5 
Caramel/zeezout, yoghurt/mango, citroen, kokos en meloen 
Dame Blanche, vanille ijs met chocolade    6,5
Creme Brulleé met witte chocolade 6
Kids dessert 5 
crème brûlée, ijsje met smarties, chocolade mousse

Zoetplankje 7,5 p.p
Crème brûlée van witte chocolade, aardbeienmousse,  
chocolade mousse, wentelteefje van suikerbrood, ijs

Trio van Aardbei 7,5 p.p
Aardbeienijs, aardbeiensalade en aardbeienmousse

Kaasplankje 7,5 p.p
Verschillende soorten kaas, walnoten, druiven 

Kleine gerechtjes, geserveerd op onze eigen 
houten planken, zodat je alles kunt delen. aan de Amstel

Visplank 20,5
Gamba met aioli - vis van de dag - tonijnsteak met furikake  
en teriyakisaus - gemengde groenten - frites

Vleesplank 19,5
Saté van kippendijen - haasbiefstuk met portsaus - varkenshaas  
met champignonroomsaus - gemengde groenten - frites

Vegaplank 18,5
Bloemkoolsteak met chimichuri - portobello met roomkaas en 
walnoten - mini kaasfondue - risotto met champignon en truffel - 
gemengde groenten - frites

Chef ’s special plank 22,5 
Gamba met aioli - entrecote met saus naar keuze  -  tonijnsteak 
met furikake en teriyakisaus - kalkoentournedos met mango 
chutney - risotto met champignon en truffel - gemengde groenten 
- frites

Saté van kippendijen met friet 16,5
Varkenshaas met champignonroomsaus *  17,5
Haasbiefstuk Roquefort-, peperroom- of portsaus * 19,5
Entrecote Roquefort-, peperroom- of portsaus * 23,5
Vis van de dag ** 19,5
Zeebaars met roomdillesaus **  21,5
Gamba’s (5 st) met salade en frites 19,5 
Risotto met champignon en truffel  16,5
Kaasfondue  16,5 
* Deze gerechten worden geserveerd met gemengde groenten en frites
** Deze gerechten worden geserveerd met citroenrisotto 
Extra frites  2,5

Kids plankje  6,5 
Snackspiesje, pita pulled pork, frites en  
appelmoes


