
Oesters 3, 6 of 12 stuks 3,5 p.st.

Bruschetta’s, tomaat en gegrilde courgette met ricotta 7.5
Vitello Tonnato met tonijnmayonaise 9.5
Carpaccio van peer blauwe kaas / walnoten  9.5

Rundercarpaccio   
truffelmayonaise/parmazaanse kaas / rucola  9.5

Tonijncarapccio wasabimayonaise / furikake 10.5

Gerookte rib-eye carpaccio mosterdmayonaise /  
parmazaanse kaas/knolselderij puree  11.5

Trio van zalm gerookte zalm / gravad lax met honingdille 
saus/rillette van zalm  11.5

Coquilles met langoustine saus en pancetta  11.5

Gamba’s in knoflookolie  9.5

Soep van de dag  5.5

Franse uiensoep  6.5

Tom Kha Kai thaise soep/kip/oesterzwammen  8.5

Stokbrood met aioli/kruidenboter  4.0

Visplankje 10.5 p.p

Salade – vissoepje – gerookte zalm –  
tonijncarpaccio – gamba’s in knoflookolie 

Vleesplankje 10.5 p.p

Rundercarpaccio met truffelmayonaise – vitello tonnato 
– uiensoepje – salade – empanada pikante kip

Vegaplankje 10.5 p.p

Soepje v/d dag – hummus met groentetuintje –   
carpaccio van peer/blauwe kaas/walnoten/honing-tijm – 
empananda gevuld met spinazie en feta   

Chef’s special voorgerecht 14.5 p.p

Gerookte rib-eye carpaccio  – vitello tonnato  – 
coquille  – gravad lax met honing dillesaus en een soepje 

Ambachtelijk italiaans ijs
ijscoupe, vraag de bediening naar de smaken  4.5

Dame Blanche vanille ijs met chocolade    6.5

Tiramisu om te delen 7

Creme Brullee 6.5 

Taart uit eigen keuken  vanaf 4.5

Dessert ‘Fantasie van de chef’ 7.5 p.p

Trio van mango 7.5 p.p
panna cotta, ijs en salade van mango 

Kaasplankje 8.5 p.p
Verschillende soorten kaas, walnoten, druiven 

Visplank 22.5

Gamba met aioli – zalm – tonijnsteak met furikake en  
teriyakisaus  

Vleesplank 21.5

Saté van kippendijen – haasbiefstuk met kalfs- of truffeljus – 
varkenshaas  met champignonroomsaus 

Vegaplank 20.5

Bloemkoolsteak met chimichuri – portobello met roomkaas 
en walnoten – mini kaasfondue – risotto met champignon en 
truffel

Chef’s special plank 24.5 

Gamba met aioli – entrecote met saus naar keuze  –   
tonijnsteak met furikake en teriyakisaus – kalkoentournedos 
met mango chutney – risotto met champignon en truffel

Deze ‘planken’ worden geserveerd met groenten van het  
seizoen en frites

Kinderen  
Snackspiesje frites en appelmoes  6.5

Minihamburger met frites  6.5

Frikandel met frites en appelmoes  6,5

Piccolo pizza margherita 6.5

Kids dessert: smurfen ijs met smarties en slagroom  4.5

Pizza’s uit de steenoven
Margherita: mozarella/tomaat  13,5

Salami: salami  14,5

Courgette: gegrilde courgette/pesto/feta  15,5

Funghi: Champignon/ricotta/tijm  15,5

Prosciutto: serranoham/rucola  15,5

Tonno: tonijn/rode ui  15,5

Saté van kippendijen met friet 17.5

Varkenshaas met champignonroomsaus*  18.5

Haasbiefstuk 180gr /250gr*       20.5/23.5

Entrecote 200gr* 23.5

Zalm met roomdillesaus**  21.5

Tonijnsteak met furikake en teriyakisaus** 22.5

Zeebaars met langoustinesaus** 21.5

Gamba’s (5 st) met salade en frites 19.5 

Mosselen met  frites 19.5

Truffelrisotto met paddestoelen/parmasan/rucola   17.5

Kaasfondue  17.5 

*  deze gerechten worden geserveerd met gemengde  
groenten / frites / 1 saus naar keuze ( extra sauzen € 1,-)

** deze gerechten worden geserveerd met gemengde  
groente en naar keuze citroenrisotto of frites

Extra frites  3.5 

Sauzen: kalfsjus / truffeljus / peperrroom / roquefort /  
 champignon room

Voorgerecht 

Hoofdgerecht

Onze planken
          Kleine gerechtjes, geserveerd op onze eigen houten planken, zodat je alles kunt delen.

kaartDiner

Nagerecht



aan de Amstel


