BROOD

TARTAAR

 oudse opleg kaas met ingelegde radijs
G
en een pesto van radijsstelen en walnoot

7,95

Avocado met gegrilde courgette, asperge,
geroosterde paprika en pesto van radijsstelen

8,—

BLT klassieker met gebakken bacon, sla en tomaat

8,—

Gerookte zalm met ingelegde komkommer,
Hollandse kropsla, radijsjes, avocado en dille crème

12,50

Steak sandwich met truffel mayonaise,
gebakken ei, Old Amsterdam, op een brioche bol

12,75

Brood van de dag

dagprijs

Kleine steak tartaar, fijngesneden rundvlees
met gegrild desembrood, rauwe eidooier en
klassiek garnituur

13,50

Grote steak tartaar, fijngesneden rundvlees
met gegrild desembrood, rauwe eidooier,
klassiek garnituur en frietjes

18,50

SOEP
Geserveerd met brood en olijfolie
11,—

Vissoep gevuld met vangst uit de Noordzee
Vegetarische soep van de dag, uiteraard met
alleen Hollandse seizoen producten

dagprijs

KROKET
De kroket, van Amsterdamse signatuur, als oer-Hollandse
specialiteit op boerenbrood, keuze, 1 of 2 stuks
Kalfsvleeskroket met Zaanse mosterd

6,75 / 8,95

Groenten-kaaskroket met
Zaanse mosterdmayonaise

7,25 / 9,25

HOOFDGERECHTEN
Burgers worden geserveerd met friet en huisgemaakte
mayonaise
Bietenburger met een mango chutney,
Hollandse kropsla en gegrilde groene asperges

15,50

Hamburger 100% rundvlees, met ingemaakte koolsla, 16,50
burgersaus, kropsla, tomaat en rode ui

KINDERGERECHTEN
Kroket met friet en appelmoes

8,—

Mini-hamburger met friet en mayonaise

9,50

Kibbeling met sla, friet en remouladesaus

9,50

Gnocchi van broccoli geserveerd
met krokante spruitjes, broccoli en oude kaas
Vis van de dag met gegrilde groene asperges,
mousseline van de Hollandse aardappel en een
rivierkreeften saus
Flanksteak met seizoen groenten, bearnaisesaus en
Frites uit Zuyd
* extra te bestellen: friet, salade gegrilde groenten
en/of groenten van seizoen

SALADE
Geserveerd met brood en olijfolie

17,50
dagprijs

22,—
4,50

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

14,—

Verse avocado met een mix van Hollandse sla,
ingelegde bietjes en zonnebloempitten

14,50

NA

Lauw warme geitenkaas met gedroogde cranberry’s
van Texel, vijgenjam, walnoten en zaden

15,50

Gepocheerde appel in een weckpotje metkaramel en
kaneelijs

7,50

Witte kaas met een mix van Hollandse sla,
ingelegde radijs, cashewnoten en granaat appel

15,50

Wentelteefjes van suikerbrood, geserveerd met
seizoen fruit en vanille ijs

8,50

Salade met vis uit het seizoen, een kruidige dressing
en paprikamayonaise

16,75

Kaasplank met Hollandse boeren kazen,
notenbrood en appelstroop

13,50

Volgt u een dieet of heeft u een allergie?
Geef dit aan ons door, wij houden hier graag rekening mee.

BREAD

TARTAR

Gouda cheese with sweet and sour radish and
a pesto of radish roots and walnut

7,95

Small steak tartar; chopped beef with grilled
sourdough bread, raw egg yolk and classy garnish

Avocado with grilled zucchini, asparagus,
roasted paprika and pesto of radish roots

8,—

BLT classic; baked bacon, lettuce and tomato

8,—

Big steak tartar; chopped beef with grilled
sourdough bread, raw egg yolk and classy garnish
and fries

Smoked salmon with sweet and sour cucumber,
Dutch lettuce, radishes, avocado and dill crème

12,50

Steak sandwich with truffle mayonnaise, baked egg,
Old Amsterdam, served on brioche bread

12,75

Sandwich of the day

daily price

13,50

18,50

SOUP
Served with bread and olive oil
Fish soup filled with fresh catch of the local North Sea
Vegetarian soup of the day, prepared with
Dutch seasonal products

11,—

daily price

CROQUETTE
The croquette is a Amsterdam signature, which we serve as
a reckoned Dutch specialty on farm bread, choice of
1 or 2 pieces
Veal croquette with Dutch (Zaanse) mustard

6,75 / 8,95

Vegetable-cheese croquette with
Dutch (Zaanse) mustard mayonnaise

7,25 / 9,25

CHILDREN’S DISH
Croquette with fries and applesauce

8,—

Mini-hamburger with fries and mayonnaise

9,50

Fish and chips with lettuce, fries and remoulade sauce

9,50

MAIN DISHES
Burgers are served with fries and homemade mayonnaise
Beet burger with a mango chutney,
Dutch lettuce and grilled green asparagus

15,50

Hamburger 100% beef, with potted-coleslaw,
burger sauce, lettuce, tomato and red onion

16,50

Gnocchi of broccoli, served with crispy
Brussels sprouts, broccoli and old cheese

17,50

Catch of the day with grilled green asparagus,
mousseline of Dutch potato and crayfish sauce
Flanksteak mwith seasonal vegetables,
béarnaise sauce and famous local fries
* extra to order: fries, salad, grilled vegetables
and/or vegetables of the season

daily price
22,—
4,50

SALAD
Served with bread and olive oil

DESSERT

Caesar with Romaine lettuce, farm-chicken fillet, egg,
anchovies, Old Amsterdam and croutons

14,—

Fresh avocado with a mix of Dutch lettuce,
sweet and sour beets and sunflower pits

14,50

Mildly warmed goat cheese with dried cranberries
of Texel (Dutch island), fig jam, walnuts and seeds

15,50

White cheese with a mix of Dutch lettuce,
15,50
sweet and sour radish, cashew nuts and pomegranate
Fish salad with fish of the season, with
flavored dressing and paprika mayonnaise

Poached apple in a jar with caramel and
cinnamon ice-cream

7,50

French toast made of sugar loaf, served with
seasonal fruits and vanilla ice cream

8,50

Cheese plate with Dutch farmer cheeses,
nut bread and apple syrup

16,75
Do you have any dietary wishes?
Please let our staff know upon order-taking.

13,50

