
GRILL SPECIALS
Deze gerechten worden bereid op een 
lavagrill en geserveerd met frisse salade en 
frites of gebakken aardappeltjes (+2,00) 
en een saus naar keuze: knoflooksaus, 
champignonsaus, pepersaus, pindasaus, 
remouladesaus, kruidenboter

Biologische ribeye uit Uruguay  24,00
275 gram heerlijk malse ribeye uit
Uruguay van het Hereford rund

Ossenhaas spies  23,00
250 gram ossenhaaspuntjes 

Kipsaté spies  19,50
250 gram malse kipfilet, 
gemarineerd van de grill

Spareribs
Heerlijk gemarineerd in eigen keuken 
Normaal ca. 550 gram  19,50
Groot ca. 750 gram  23,50

VISGERECHTEN
Geserveerd met frisse salade en frites of 
gebakken aardappeltjes (+2,00)

Fish en Chips 16,50
Heerlijk stuk jonge kabeljauw, 
vers gebakken, inclusief vissaus

Zalmfilet  20,00
200 gram zalm op de grill bereid, 
inclusief vissaus

PREMIUM BURGERS
170 gram 100% Schots Aberdeen angus  
rundvlees van de lavagrill, geserveerd 
met frisse salade en frites of gebakken 
aardappeltjes (+2,00). Je kunt ook kiezen voor 
een vegetarische burger van Beyond Meat!

Je favoriete burger met een extra burger? 
Wij maken hem graag 2x zo groot voor je.

  Single   Double 
Classic Burger    15,50 21,00
Met frisse sla, tomaat, ui, 
Cheddar cheese, ketchup en knoflooksaus

Triple Cheese Burger  16,50 22,00
Met frisse sla, tomaat, ui, gegratineerd
met Old Amsterdam, Gorgonzola, 
Cheddar cheese, ketchup en mosterd

Smokey Bacon Burger   16,50  22,00 
Met frisse sla, tomaat, gebakken ui, augurk, 
Cheddar cheese, Zaanse mayo, BBQ saus
en extra bacon

Spicy Chicken Burger nieuw 16,50
200 gram kipfilet in een krokant jasje met sla, 
tomaat, ui, Cheddar cheese, jalapeño pepers, 
Zaanse mayo en hot saus. 
Met crispy bacon + 1,50

Crunchy Chicken Burger  16,50
200 gram kipfilet in een krokant jasje, sla, 
tomaat, augurk, ui, Cheddar cheese, 
mango chutney en een BBQ saus

MAALTIJDSALADES
Roasted Curry Chicken Salad   14,00
Salade met roasted chicken, champignons, 
tomaat, komkommer, pijnboompitjes, 
zongedroogde tomaat, amandelschaafsel, 
croutons en een kerrie-yoghurtdressing

Geitenkaassalade    13,50
Salade met warme zachte geitenkaas, 
gekarameliseerde walnoten, tomaat en 
komkommer, pijnboompitjes, frisse stukjes 
appel, croutons en een honingmosterd dressing

Beef Caesar Salad   14,00
Salade met geroosterde biefstuk, paprika,
champignons, ui, taugé, tomaat, komkommer, 
pijnboompitjes, Parmezaanse kaas, croutons 
en een Caesar-dressing

Salade Old Amsterdam    13,00
Salade met oude kaas, bacon, 
zongedroogde tomaat, komkommer, 
rode ui, croutons en pijnboompitjes. 
Ook zonder bacon te bestellen!

VOORGERECHTEN 
Dagsoep  5,50
Iedere dag een wisselende soep 

Carpaccio 30cm  11,00
Flinterdun gesneden rundvlees, dressing,
komkommer, pijnboompitjes en 
Parmezaanse kaas

Truffel carpaccio 30cm  11,00
Flinterdun gesneden rundvlees, truffel-
mayonaise, komkommer, pijnboompitjes, 
zongedroogde tomaat en Parmezaanse kaas

Bruschetta Zalm 8,50
2 bruschetta’s, gerookte zalm, 
roomkaas en een frisse salade

Bruschetta Champignons   7,50
2 bruschetta’s, kruidenboter, gebakken 
champignons en een frisse salade

Breekbrood met smeerseltjes  6,00
Vers gebakken breekbroodje met 
huisgemaakte kruidenboter, aioli en 
tomatentapenade

VLEESGERECHTEN 
Geserveerd met frisse salade en frites of 
gebakken aardappeltjes (+2,00)

Saté  15,00
200 gram kip

Schnitzel  16,50
Inclusief champignonroomsaus

Schnitzel Old Amsterdam 17,50
Gegratineerd met bacon, tomaat en Old 
Amsterdam kaas

Biefstuk  18,50
Met gebakken champignons en ui

Loempiaschotel   12,50
Inclusief gebakken ei, ham en pindasaus

Diner

Kinderfestival met kinderfrites en 
keuze uit: bitterballen, frikandel, 
kaassoufflé of kipnuggets. 
Inclusief appelmoes, drankje 
of kleine milkshake en een 
verrassing.

7,00Funny Meal speciaal voor kids! 
Mini Pizza Margherita met 
een topping naar keuze en 
een verrassing.

Menu voor onze
kleine genieters 6,50

Samen, 
lekker eten...

Ook vegetarisch
verkrijgbaar



Pizza

Döner  13,00
Tomatensaus, kebabvlees, knoflooksaus,
sambalsaus (optioneel) en ijsbergsla 

Buffalo Chicken  13,00
Natural chicken, rode ui, mozzarella, 
rode Cheddar cheese, Goudse kaas, peterselie, Buffalo 
hot sauce en gesmolten Cheddar op de rand

Brooklyn Style  12,00
Tomatensaus, 3 soorten kaas: mozzarella,
rode Cheddar cheese, Goudse kaas en
pepperoni (Amerikaanse salami)

Double Pepperoni 11,00
Tomatensaus, mozzarella, pepperoni 
en nog meer pepperoni

Hete Kip 12,00
Tomatensaus, mozzarella, hete kip, 
krokante ijsbergsla en een sweet chili swirl

BBQ Meat Lovers 13,00
BBQ-saus, mozzarella, chorizo, ham, pepperoni
en peterselie (ook verkrijgbaar met tomatensaus)

Californian Veggi  12,00
Tomatensaus, mozzarella, rode ui, 
paprika, champignons en groene olijven

Vegan Shoarma  13,00
Tomatensaus, vegan kaas, rode ui, vegan shoarma van 
de vegetarische slager en een vegan knoflookswirl

PIZZA’S
Standaard op een Italiaanse bodem (30cm). 
Liever een andere bodem? NY Style (25cm). 
Ook Glutenvrije- en bloemkoolbodems!

Margherita  10,00
Tomatensaus en 100% mozzarella 

New York  13,00
Tomatensaus, mozzarella, rode ui, 
paprika, ham, champignons, rundergehakt, groene olijven, 
ananas en pepperoni (Amerikaanse salami)

Mexican Hot & Spicy  12,00
Tomatensaus, mozzarella, rode ui, 
paprika, pepperoni (Amerikaanse salami) en Spaanse pepers

East Side Shoarma  12,00
Tomatensaus, mozzarella, shoarma (100% kip),
en cupje knoflooksaus

4 Cheese  verbeterd recept  12,00
Crème fraiche, mozzarella, Cheddar cheese,
Goudse kaas en Gorgonzola

5 Cheese  13,00
Tomatensaus, mozzarella, Cheddar cheese, 
Goudse kaas, Raclette, peterselie en 
gesmolten Parmezaanse kaas over de rand

Tuna Treat Pizza 12,00
Tomatensaus, mozzarella, ‘Pole & Line’-tonijn, 
olijven en rode ui 

Hawaï  11,00
Tomatensaus, mozzarella, ham, ananas 

BBQ Chicken  13,00
BBQ-saus, mozzarella, tandoori chicken, paprika,
rode ui en maïs 

Ook vegetarisch
verkrijgbaar


