C A F E

diner

R E S TA U R A N T

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Soep van geroosterde paprika en rode linzen met crème
fraîche en dukkah van walnoot V

8,75

Carpaccio (runderlende) met Grana Padano
en truffeldressing

11,25

Jamon Ibérico de Bellota

14,75

Burratina met fregolasalade, frisée, bietenblad,
perzik, gerookte bietjes en gekonfijte tomaat V
Ravioli met truffel en Grana Padano

V

12,50

11,75 / 16,75

(7 of 12 stuks)

Rib eye (MRIJ-rund) béarnaise met frites en salade

22,50

Steak tartare met frites en salade

20,25

Hamburger met bacon, cheddar, jalapeño pickle
en frites

17,75

Saltimbocca met saliejus, groene kruidenrisotto
en geroosterde wortel

22,50

Gegrilde tonijn en tempura van gamba met
salsa rosso, saffraanpappardelle en geroosterde
venkel

23,50

23,50

18,75

Ceviche van zeebaars met citrus-sojamayonaise,
kruidensalade, pistache en gefrituurde lotuswortel

12,25

Gefrituurde softshell crab met zeewiersalade
en yuzumayonaise

12,50

Gepocheerde doradefilet met beurre blanc,
pomme dauphine, ratatouille van tuinbonen,
meiraap en groene asperges met gefrituurde
basilicum

Gerookte zalm (Bawykov en Noorse) met
crème fraîche en blini's

12,50

Falafel met tomatenchutney, gegrilde groenten,
gekonfijte tomaat en pittige couscoussalade V

Salade Niçoise met gegrilde tonijn, sperziebonen,
aardappel, olijven en gefrituurde uienringen

12,50

Fattoush met gegrilde groenten, kikkererwten,
radijs, granaatappel en flatbread V

39,75

Half dozijn zomeroesters

17,50

King crab

32,50

11,75 / 17,00

Fruits de mer
Klein (voor 2 personen)
o.a. alikruiken, vongole, oesters, langoustines, Hollandse- en
steurgarnalen, bulots, mosselen en scheermessen

Medium (voor 2 personen)

77,50

als de kleine versie, plus één halve kreeft en king crab

Groot (voor 2 personen)

met citroenmayonaise

Halve koude kreeft

23,50

89,50

met citroenmayonaise

10,75

Huisgemaakte madeleines (2 stuks)

4,00

Verse slagroom truffels (2 stuks)

3,25

als de medium versie, plus twee halve kreeften en king crab

nagerechten
Espresso Martini
Espresso, kahlua, wodka, crème de cacao

'Salted caramel' hangop met abrikozencompôte
en gepofte rijst

7,75

Eton mess met zomerfruit

8,25

Huisgemaakte brownie met chocolademousse,
hazelnootschuim en frambozengel

8,50

Cheesecake van Holtkamp
Vegan chocolade-kokostaartje met frambozen ijs
en amandel

van Café Restaurant Amsterdam
vanaf

Bollen ijs

Colonel
5,25
6,75

3,00

Mango, citroen, framboos (sorbet)
Vanille, malaga, chocolade

8,25

Citroenijs met wodka

Affogato
Bol vanille ijs, espresso, slagroom

4,75

