Heeft u dieetwensen? Deze kunt u doorgeven aan onze bediening.
instagram.com/restaurantstedelijk
facebook.com/RestaurantStedelijk

ONTBIJT

SOEP

Croissant met roomboter en jam van het seizoen		

3,75

Biologische boerenyoghurt met granola en
bloemenhoning

5,50

Biologische boerenyoghurt met zadenmix en
bloemenhoning

5,50

Gegrild zuurdesembrood met roomboter en roerei

7,25

Bestel erbij: Old Amsterdam, gemarineerde zalm of pekelvlees

Gegrild zuurdesembrood met roomboter en omelet

8,50

Croissant met roomboter en jam, biologische
boerenyoghurt met granola en bloemenhoning
koffie / thee en verse jus d’orange

9,95

(met brood en olijfolie)

Zaanse mosterdsoep met zure room, bieslook
en desemcroutons

6,50

Vissoep gevuld met vis uit de Noordzee 		10,50
Soep van het seizoen, Hollandse soep 		 dagprijs
van het seizoen

RAUW
Zalm, dun gesneden, algensalade, radijs en		12,50
sojadressing
Steak tartaar, fijngesneden, met gegrild		13,00
desembrood, rauwe eidooier en eigenzinnig
garnituur

BROOD (wit of bruin desembrood)

Steak tartaar is ook in een grotere versie te bestellen 		

Old Amsterdam met gebakken paddenstoelen,		
in zoetzuur ingelegde venkel en waterkers

7,75

19,50

HOOFD

Geroosterde groenten gegrild met		
7,75
kikkererwtencrème en waterkers

Knolselderijburger, gegrild, met avocado, tomaat
en guacamole

15,00

BLT klassieker met gebakken ontbijtspek,		
8,00
sla en tomaat

Hamburger 100% rundvlees, met ingemaakte-		
koolsla, burgersaus, kropsla, tomaat en rode ui

15,75

Pekelvlees met piccalilly, een eitje en		
11,50
Hollandse kropsla

Tortellini met paddenstoelen, Old Amsterdam 		
en waterkers

16,50

Gemarineerde zalm met avocado, tuinkers en		
dragonmayonaise

Kabeljauw & Kokkels met andijvie stamppot
en spekjesdressing

21,00

Hollandse kogelbiefstuk met paddenstoelen
en bearnaisesaus

21,50

Van de dag, wisselend beleg

GEGRILD BROOD

12,50

dagprijs

(Arabisch platbrood, wit of volkoren)

Hollandse boerenkaas en tomaat		5,50
Gorgonzola met bospaddenstoelen van de gril		
en bosui

7,00

Salami, mozzarella, basilicum en tomaat		7,25

KROKET
Kalfsvleeskroket met Zaanse mosterd

6,50 / 8,75

Groente-kaaskroket met Zaanse
mosterdmayonaise

7,00 / 9,00

Kreeftkroket met remouladesaus

9,00 / 10,75

De kroket, van Amsterdamse signatuur, als oer-Hollandse
specialiteit op een puntje, met Amsterdams garnituur, tafelzuur
in een weckpotje – keuze, 1 of 2 stuks

Vis van de markt met garnituren van het seizoen

dagprijs

Extra: friet, salade gegrilde groenten en/of groenten van
het seizoen

NA
Warme appeltaart met slagroom en chocolade ijs

7,50

Vanille ijs met geroosterde amandelen, slagroom		
en warme chocoladesaus

8,50

Hollands kaasassortiment met notenbrood
en appelstroop

PLANKEN

14,50

(met brood en olijfolie)

Hollands kaasassortiment met notenbrood
en appelstroop

14,50

Hollands met bitterballen, kaasstengels,
ossenworst, leverworst, Old Amsterdam
en tafelzuur

16,50

Vlees met likkepot, ham, gedroogde worst,
gepekelde rode ui, kaantjes en tomatendip

17,50

Vis met rolmops, inktvis, kokkels, kibbeling,
gestoomde makreel, algensalade en remouladesaus

19,50

Kibbeling met sla, friet en remouladesaus 		9,50

SALADE

BORRELGARNITUUR

KINDERGERECHTEN
Boterham met jam, wit of bruin		3,75
Kroket met friet en appelmoes		7,50
Mini-hamburger met friet en mayonaise 		8,50

(met brood en olijfolie)

Hollandse geitenkaassalade met gepofte biet,
gezouten rode ui en pompoenpitten

12,75

Caesarsalade met Romaine sla, boerenhoenderfilet,
ei, ansjovis, Old Amsterdam en croutons

13,50

Avocadosalade met gegrilde avocado, guacamole,
Hollandse sla, groene appel, granaatappelpitten,
biet, olie en croutons

13,50

Salade met witte kaas, kikkererwt, pompoen,
koriander, gepekelde rode ui, citroen, verse munt
en tomatenolie

14,75

Vissalade met vis van de dag, een kruidige dressing
en paprikamayonaise

16,50

Vers gebrande noten

5,50

Oerbrood met dip

6,00

Mini-burgers van 100% rundvlees

6,00

Old Amsterdam met Zaanse mosterd

6,50

Bitterballen (6)

6,50

Kaasstengels (6)

7,50

Inktvisringen met remouladesaus

7,50

Sardines in blik met oerbrood en citroen

8,75

WARME DRANKEN

MOUSSEREND

Diverse soorten thee			

2,75

Verse munt thee			

3,00

Gember thee			

3,00

Koffie			

2,95

Espresso			

2,95

Espresso macchiato			

3,25

Cappuccino			

3,50

Koffie verkeerd			

3,75

Latte macchiato			

3,75

Dubbele espresso			

4,00

Warme chocolademelk			

3,25

SPECIALE KOFFIE
Dutch, French, Italian, Spanish		

7,50

		

Frisse, zacht mousserende wijn met tonen van citrus,
groene appels en anijs.

Nicolas Feuillatte Brut Reserve		
Champagne, Frankrijk

vanaf 2,75

Huisgemaakte Limonade			

3,00

Panna / Pellegrino 0,25 l.			

2,75

Panna / Pellegrino 0,75 l.			

5,50

SMOOTHIES / SAPPEN
Bio perensap		3,00
Bio appelsap		3,00
Verse jus d’orange 		4,25
Fruitmix van mango en banaan		4,30
Yoghurtdrank van bosvruchten		4,30
Groentesap met avocado, biet en banaan		4,50
Vitaminesap dagelijks wisselend sap

dagprijs

COCKTAILS / GIN TONIC

59,50

Zeer verfijnd met een zachte mousse, lange afdronk
en frisse zuren.

WITTE WIJNEN
Wijn van de dag

			

dagprijs

Diverse wijnen uit interessante wijnstreken.

Tormaresca Paiara			
Puglia, Italië

4,75 / 21,50

Frisse witte wijn met een geur van wit fruit, gemaakt
van Chardonnay en Bombino.

Ill Ciqüeñas Verdejo Organic			
Castilië, Spanje

FRISDRANKEN / WATER
Diverse frisdranken

Vilarnau Cava Brut			7,50 / 32,50
Penedes, Spanje

5,25 / 23,00

Strogeel qua kleur met heldere groene schakeringen.
Bloemige aroma’s en de geur van steenfruit, waaronder
peer. Deze Verdejo is opvallend fruitig en zeer fris met tonen
van peer en specerijen.

Norton Sauvignon Blanc			 5,50 / 25,00
Mendoza, Argentinië
Stuivende, droge Sauvignon met tonen van citrus,
grapefruit en frisse kruiden. Elegante en frisse zuren
in de afdronk.

Masi Pinot Grigio			6,25 / 29,50
Veneto, Italië
Heel fris en fruitig. Gemaakt van de Pinot Grigio druif.
Lekker als aperitief.

Boschendal 1685 Chardonnay		
Franschhoek, Zuid-Afrika

35,00

Typisch volle, vettige Chardonnay met houtlagering,
aroma’s van tropisch fruit en in de afdronk romig en
rond. Een aanrader voor de Chardonnay liefhebber.

Aperol Spritz		8,00
Limoncello Spritz		8,00

ROSÉ

Mojito		8,50

Boschendal The Rose Garden rosé 		
Franschhoek, Zuid-Afrika

Van Dyck Gin, Fever-Tree Indian Tonic, limoen		

8,50

Hendrick’s Gin, Fever-Tree Indian Tonic,
komkommer

9,75

4,75 / 21,50

Licht kersenrode kleur met rijp zomerfruit als kersen en
aardbeien. Veelzijdig en elegant.

Damrak Gin, Fever-Tree Indian Tonic, sinaasappel,
kruidnagel

11,00

RODE WIJNEN

Gin mare, Fever-Tree Mediterranean Tonic,
groene olijf, tijm

11,75

Wijn van de dag			
Boschendal Larone Shiraz Mourverdre
Franschhoek, Zuid-Afrika

BIEREN VAN DE TAP
Heineken			
2,75 / 3,00 / 5,00
Brand Up			

3,75

Affligem Blond			

4,50

Affligem Tripel			

4,50

Brouwerij ‘t IJ Ijwit			

5,00

Brouwerij ’t IJ IPA			

5,00

Wisseltap (seizoensgebonden)		

4,50

BIEREN OP FLES
Heineken 0.0			

3,00

Brouwerij ’t IJ, Zatte			

5,00

Brouwerij ’t IJ, Natte			

5,00

Jopen, Gerstenbier 			

5,00

Jopen, Mooie Nel IPA 			

5,75

Van Vollenhoven’s, Extra Stout		

6,25

dagprijs

Diverse wijnen uit interessante wijnstreken.

4,75 / 21,50

De zachte smaak toont de intense fruit-aroma’s met
ferme rijpe tannines, gevolgd door een afdronk met
donkere bessen.

Norton Merlot			
Mendoza, Argentinië

5,50 / 25,00

Intense robijnrode kleur. Breed scala van aroma’s
van rijp donker fruit en koffie. Zalvend op de tong.
Uitstekende concentratie.

Beronia Tempranillo			6,25 / 29,50
Rioja, Spanje
Smaak met subtiele specerijen, tonen van vanille,
kokosnoot en een heerlijke mix van cacao en kersen.

Norton Malbec Reserva			
Mendoza, Argentinië
Sappige elegante wijn, complexe aroma’s van rijp
zwart fruit en tabak. Smaak is rond en vlezig met een
grote concentratie, goede structuur en een lange
afdronk.

35,00

