ontbijt & SMOOTHIEs
C A F E

Croissant (jam/boter/kaas/ham)					
(vanaf) 3,00
Griekse yoghurt met huisgemaakte granola en honing (vers fruit +3,50) 6,00
Smoothie (rood/geel/groen)					6,95

R E S T A U R A N T

lunch gerechten
9,25

Linzensoep met gebakken paddenstoelen, kervel en een
gepocheerd ei V

Caesar salade met ansjovis, croutons, Grana Padano

12,75

Salade geitenkaas met gerookte bieten,

12,75

en een gepocheerd ei (kip +3,50)

(kan vegan)

12,50

Tartine met makreelsalade, radijs, komkommer
en wasabimayonaise

Tartine met oude kaas, grove mosterd, rucola

9,50

Landbrood tunamelt met gepickelde ui

9,75

en Amsterdams zuur V

Landbrood carpaccio met truffelmayonaise en Grana Padano 12,75
Vegetarische wrap met gebakken paddenstoelen, spinazie,

12,50

Wrap limoenkip met koriandermayonaise, ijsbergsla,

13,75

walnoot en appel met truffelmayonaise of blauwe kaas mayonaise V

tomaat en avocadocrème (bacon +2,-)

8,75

Tosti met chorizo en cheddar met gepofte paprika
en tomatenchutney

gedroogde vijgen en granola met walnoten V

Spaghetti all’arrabbiata met gedroogde tomaten,

11,50/16,50

Grana Padano en rucola V

12,75

Burratina met groene asperges, romesco en
appelbalsamico stroop V

12,75/17,75

Fattoush salade met gegrilde groenten,

kikkererwten, radijs, granaatappel en flatbread V

Truffelravioli met rucola en Grana Padano

egan

12,95/17,95

V

Steak tartare met frites en salade

22,50

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

25,00

Hamburger royale met bacon, cheddar, jalapeño pickle

18,75

Burger van gedroogde tomaten met gepickelde

17,75

en frites (gebakken ei +1,50)

1 of 2 Kalfskroketten van Holtkamp

6,95/9,95

met landbrood, boter en mosterd

2 of 3 Garnalenkroketjes van Holtkamp

bloemkool, basilicummayonaise en uienchutney V

8,95/10,95

egan

Gegrilde tonijn met salsa verde, saffraan risotto, radicchio,

23,50

Plateau de fruits de mer petite (om te delen)

49,50

Plateau de fruits de mer grande (om te delen)

79,50

King crab (200 gram) met citroenmayonaise

36,50

spinazie en gegrilde venkel

met toast, boter, citroen en gefrituurde peterselie

FRuits de mer
Oester met rode peper, mango, witte balsamico

3,75

Gegratineerde scheermessen met Hollandaisesaus,

7,50

en koriander (per stuk)

chilipoeder, bosui en gefrituurde peterselie (4 stuks)

Half dozijn Fines de Claires (Frankrijk)

21,00

Half dozijn Creuses (Nederland)

19,50

Halve koude kreeft

23,50

met mignonette en citroen
met mignonette en citroen
met citroenmayonaise

twee fines de claires, twee creuses, alikruiken, steurgarnalen,
Hollandse garnalen, mosselen, vongole, scheermessen en gamba's
vier fines de claires, vier creuses, alikruiken, steurgarnalen,
Hollandse garnalen, mosselen, vongole, scheermessen, gamba's en
twee halve koude kreeften

Te bestellen met: portie frites (4,25) en portie salade (2,95)

eieren
13,25

Eggs Benedict

(vanaf)

9,50

Diverse omeletten

(vanaf)

9,50

op brood

met ham en Hollandaisesaus op een Engelse muffin
(spinazie +1,50 / avocado +1,50)

Eggs Norwegian

Diverse uitsmijters

14,00

met toast en boter

Omelet met gerookte zalm

14,25

13,25

Omelet met truffelkaas

14,25

Huisgemaakte cheesecake

7,00

Vegan chocomousse

8,00

Appeltaart van Kuyt (slagroom +0,50)

6,25

Pastel de nata

3,95

Appel-peren crumble

8,75

Slagroomtruffels (2 stuks)

3,95

Affogato

5,95

met zalm en Hollandaisesaus op een Engelse muffin
(spinazie +1,50 / avocado +1,50)

Eggs Florentine

V

met spinazie, avocado en Hollandaisesaus op een Engelse muffin

met toast en boter

V

met toast en boter

DESserts
met gedroogde abrikozen, banaan en amandel
met hazelnoot en crème fraîche

Karaf 0,75 ltr gezuiverd & gekoeld water: plat 0,95 / bruisend 1,95

