Lunch
LUNCHSPECIALITEITEN

BOURGONDISCHE TOSTI’S

Bruine triangel tonijnsalade

7,00

Waldkornbol met huisgemaakte
tonijnsalade gegarneerd met rode ui,
kappertjes, olijfjes, verse sla, tomaat en
komkommer
Pesto, flinterdun gesneden rundvlees, sla,
komkommer, dressing, pijnboompitjes en
Parmezaanse kaas

9,50

Pistolet gerookte zalm

7,50

2 Van Dobben croquetten met brood

8,00

Gerookte zalm, verse sla, roomkaas,
rode ui en kappertjes
2 Van Dobben croquetten met 2 sneetjes
brood en mosterd
Huisgemaakte gehaktbal met 2 sneetjes
brood en saus naar keuze

5,50

Frans

7,00

American

7,00

Hawaï

7,00

Met Beemsterkaas en achterham

Met brie, bacon, honing en pijnboompitten

Italiaanse bol carpaccio

Huisgemaakte gehaktbal met brood

Hollands

6,00

Met tonijnsalade, tomaat, rode ui
en Cheddar cheese
Met Beemsterkaas, ananas en ham

FRITES SPECIALS
Hot Chicken

9,50

Limburgs Stoof

10,00

Warme stukjes malse kip in zoet pittige saus,
een schepje sambal, lente ui en mayonaise

Pistolet warm vlees speciaal

7,00

Langzaam gegaard Limburgs runderstoofvlees,
een gebakken uitje, zilveruitje, lente ui en
mayonaise

Italiaanse bol hete kip

7,00

UITSMIJTERS

Bruschetta Zalm

8,50

Bruschetta Champignons

7,50

Twaalfuurtje

8,00

Belegd met sla, warm vlees, champignons,
ui en pindasaus
Verse sla, gebakken kipfilet en pittige saus
2 bruschetta’s, gerookte zalm,
roomkaas en een frisse salade
2 bruschetta’s, gebakken champignons,
kruidenboter en een frisse salade
1 sneetje met ham of kaas, 1 sneetje
met een kroket, glas melk, thee of een
kopje koffie

CLUB SANDWICHES
Club sandwich kip

11,00

Club sandwich zalm

12,00

Club sandwich carpaccio

12,00

3 eieren en keuze uit wit of bruin brood
Uitsmijter met 2 toppings
8,00
Uitsmijter met 3 toppings
8,50
Toppings: Kaas, ham, fricandeau, spek

Brood, daar zit
wat op!

Belegd met gerookte kip, bacon, tomaat,
komkommer, ei, verse sla, dressing en
met een kleine portie frites met mayonaise
Belegd met gerookte zalm, roomkaas, ei,
komkommer, kappertjes, ui, verse sla en
met een kleine portie frites met mayonaise
Belegd met carpaccio, pesto, ei,
komkommer, oude kaas, rode ui,
truffelmayo, verse gemengde sla en met
een kleine portie frites met mayonaise

Ook vegetarisch
verkrijgbaar
Wij hebben
Glutenvrij brood,
vraag ernaar!

Lunch
SOEPEN

WARME GERECHTEN

Dagsoep

5,50

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

Breekbrood met smeerseltjes

6,00

Loempiaschotel

Iedere dag een wisselende soep
Vers gebakken breekbroodje met
huisgemaakte kruidenboter, aïoli en
tomatentapenade

SALADES

Roasted Curry
Chicken Salad

Saté

15,50

200 gram kip
klein

groot

10,00 14,00

Salade met roasted chicken, champignons,
tomaat, komkommer, amandelschaafsel,
pijnboompitjes, zongedroogde tomaat,
croutons en een kerrie-yoghurtdressing

Geitenkaassalade

9,50 13,50

Beef Caesar Salad

14,00

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

Salade met geroosterde biefstuk, paprika,
champignons, ui, taugé, tomaat, komkommer,
geraspte kaas, croutons en een Caesardressing

Salade Old Amsterdam

		
12,50
Inclusief gebakken ei, ham en pindasaus

9,00 13,00

Salade met oude kaas, bacon, zongedroogde
tomaat, komkommer, rode ui, croutons en
pijnboompitjes. Ook zonder bacon te bestellen

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

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

Menu voor onze
kleine genieters

6,50

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

PREMIUM BURGERS

170 gram 100% Schots Aberdeen angus
rundvlees van de lavagrill, geserveerd met
frtes en frisse salade. Al onze burgers zijn
ook te serveren met Beyond Meat!

Classic Burger

15,50

Triple Cheese Burger

16,50

Smokey Bacon Burger

16,50

Spicy Chicken Burger

16,50

Crunchy Chicken Burger

16,50

Met frisse sla, tomaat, ui en Cheddar cheese
Met frisse sla, tomaat, ui, gegratineerd
met Old Amsterdam, Gorgonzola en
Cheddar cheese

Samen,
lekker eten...

Met frisse sla, tomaat, gebakken ui, augurk,
Cheddar cheese, Zaanse mayo, BBQ saus
en extra bacon

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
200 gram kipfilet in een krokant jasje,
sla, komkommer, augurk, gebakken ui,
Cheddar cheese, mango chutney en
een BBQ saus

Ook vegetarisch
verkrijgbaar
Wij hebben
Glutenvrij brood,
vraag ernaar!

