kaart
Lunch

Onze planken

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

Lunchplanken
Visplankje

11,5
Salade - vissoepje - zalmsalade - tonijncarpaccio gerookte zalm - gambakroketje - broodjes

Vegaplankje

Vleesplankje

Chef’s special

10,5
Rundercarpaccio met truffelmayonaise - uiensoepje salade - serranoham met tomatentapenade vleeskroketje - broodjes

10,5
Soepje (van de dag) - kaas/rucolakroketje - hummus carpaccio van peer met blauwe kaas en walnoot salade - gegrillde courgette met ricotta - broodjes
14,5
Vitello tonnato - tom kha kai soepje - gerookte rib-eye
carpaccio met mosterdmayonaise - serranoham kroketje
- vis van de dag - gamba’s in knoflookolie - broodjes

Lunch
Broodjes Keuze uit wit of bruin

Pizza’s uit de steenoven
Margherita: tomaat/mozarella

13,5

Medium

Large

Carpaccio met truffelmayonaise
en parmezaanse kaas

7,0

11,0

Courgette: gegrilde courgette/pesto/feta

14,5

Salami: salami

15,5

Vitello tonnato

7,0

11,0

Prosciutto: serranoham/rucola

15,5

Belegen kaas met
honing / mosterd dressing

7,0

11,0

Serranoham met kruidenroomkaas

7,0

11,0

Bagel met avocado, tomaat en sla

8,0

Bagel met zalm met
limoenmayonaise

9,5

Broodje Pikante kip

9,0

3 mini broodjes (carpaccio / zalm / hummus)

Funghi: champignons/ricotta/tijm

15,5

Benedict: gerookte zalm/ei/jalapeño/lente-ui

16,5

Soep
Soep van de dag

5,5

Franse uiensoep

6,5

Tom Kha Kai soep

8,5

10,5

Warme lunchgerechten

Salades

Tosti ham/ kaas (wit of bruinbrood)

7,5

Caesar salade met gerookte kip

14,5

Pannini mozarella/pesto/tomaat

7,5

Salade Nicoise met tonijn

14,5

Pannini mozarella/pesto/serranoham

7,5

Gambasalade met gamba’s en avocado

14,5

2 van Dobben rundvleescroqueten

8,5

2 van Dobben kalsvleescroqueten

8,5

Uitsmijter ham/kaas ( spek +€ 1,0)

9,5

Gebak
Dagelijks vers gebak, vraag aan de bediening
naar de keuze.

Smoothies

Warme beenham met honingmosterd dressing
medium 7,0

large 10,5

Broodje gemarineerde entrecote
met kruidenboter

10,5
12,5

Sunsine: ananas en mango

4,5

Vegan Kipburger chilisaus/friet

Tropical: aardbei en banaan

4,5

Black Angusburger cheddar/bacon/friet

Fantasy: frambozen en mango

4,5

Saté van kippendijen*

Orange Detox Veggie: wortel, paprika,
knolselderij en gember

5,0

Zeebaars*

21,5

Haasbiefstuk* met kalfs- of truffelsaus

21,5

Mosselen/friet

19,5

3 stokjes 17,5

*wordt geserveerd met friet en salade

aan de

Amstel

14,5

2 stokjes 14,5

aan de

Amstel

