
kaart

aan de Amstel

Hollands plateau 17,5
Plateau met paling van Eveleens, zalm, garnaaltjes  
en toast

Visplankje 14,5
Salade - vissoepje - zalmsalade - tonijncarpaccio -  
gerookte zalm - gambakroketje - broodjes

Vleesplankje 12,5
Rundercarpaccio met mayonaise - uiensoepje -  
salade - pulled pork - vleeskroketje - broodjes

Vegaplankje 12,5
Pompoen kerrie soep - kaas/rucolakroketje  - choggia 
bieten met geitenkaas, honing en tijm dressing -  
gegrillde courgette met ricotta - broodjes 

Chef’s special 14,5
Vitello tonnato - soep van de dag - gerookte rib-eye 
carpaccio met mosterdmayonaise - serranoham kroketje 
- vis van de dag - gamba’s in knoflookolie - broodjes 

Broodjes Keuze uit wit of bruin
Medium Large

Carpaccio met truffelmayonaise  
en parmezaanse kaas

7,0 11,0

Vitello tonnato 7,0 11,0

Belegen kaas met  
honing / mosterd dressing

6,0 10,0

Serranoham met kruidenroomkaas 7,0 11,0

Bagel met avocado, tomaat en sla      8,0

Bagel met zalm met limoenmayonaise 9,5

Pita pulled pork met barbecue saus 8,0 14,0

3 mini broodjes (carpaccio / zalm / hummus) 11,0

Salades
Caesar salade met gerookte kip               14,5

Salade Nicoise met tonijn                14,5

Gamba salade met gamba’s en guacamole             14,5

Carpaccio salade met truffelmayonaise               14,5

Deserts
Dagelijks vers gebak, vraag aan de bediening  
naar de keuze.
IJscoupe  4,50 + slagroom 0,50

Keuze uit: Vanille, aardbei, mango, citroen, banaan, 
chocolate chip, cookie dough, smurfen ijs

Dame blanche  7,50

Crème Brûllée  7,50

Chocolade trifle -  
chocolade mousse, crunch, caramel  8,50

Aardbeien mousse -  
aardbei, mascarpone, koek  9,50

Kaasplankje  10,50

Pizza’s uit de steenoven
Margherita: tomaat/mozarella  12,5

Courgette: gegrilde courgette/pesto/ricotta 14,5

Salami: salami  15,5

Prosciutto: serranoham/rucola  15,5

Funghi: champignons/ricotta/tijm 15,5

Benedict: gerookte zalm/ei/jalapeño/lente-ui 15,5

Soep
Soep van de dag  7,5

Franse uiensoep  7,5

Pompoen kerrie soep  7,5

Warme lunchgerechten
Tosti ham/ kaas (wit of bruinbrood)  7,5

Panini mozarella/pesto/tomaat  7,5

Panini mozarella/pesto/serranoham  8,5

2 van Dobben rundvleeskroketten  10,5

2 van Dobben kalfsvleeskroketten  10,5

2 van Dobben vegetarische kroketten  10,5

Uitsmijter ham/kaas ( spek +€ 1,0)  10,5

Warme beenham met honingmosterd dressing 

 medium 7,0      large  10,5

Broodje gemarineerde entrecote  
met kruidenboter  10,5

Vegan kipburger chilisaus/friet  12,5

Black Angusburger cheddar/bacon/friet  14,5

Saté van kippendijen*   2 stokjes  14,5  

 3 stokjes  17,5

Zeebaars*  23,5

Zalm met roomdille saus*  23,5

Mosselen/friet  21,5

*wordt geserveerd met friet en salade

Extra bij te bestellen:

Mandje brood 4,50  / Side salad 3,50 / Portie friet 3,50

Lunch
Lunchplanken

Lunch

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


