LUNCHKAART

l u n ch t i p
GLAASJE SOEP

pomodorisoep of uiensoep

&

BROODJE

carpaccio of gerookte zalm

&

BROODJE

amelander
amelander
of
rundvleeskroket
garnalenkroket

12
naanbrood
NAANBROOD

tosti’s
OPEN XL TOSTI HAM EN KAAS

5

direct uit de oven

kies uit onderstaande toppings:
AIOLI

OPEN XL TOSTI CAPRESE

8

buffelmozzarella • tomaat • pesto

+2

DIP TRIO

8

jong belegen boerenkaas • slagers beenham

+4

baba ganoush • harissa • crudités

BURRATA

salades

+8

BURRATA SALADE

buffelmozzarella • pesto • avocado

SALADE GEGRILDE PEER

sandwiches
15

SALMON SANDWICH

16

soepen

gegrilde kipﬁlet • knapperige bacon • tomaat • komkommer
spicy cocktailsaus • dunne frietjes met schil

UIENSOEP

POMODORISOEP
pesto

16

TOM KHA KAI

dun gesneden biefstuk • champignons • lente-ui • teryaki
rode peper • dunne frietjes met schil

MOZZARELLA SANDWICH

8

15

haute friture

vlees & vis

AMELANDER KROKETJES

CARPACCIO VAN BLACK ANGUS

13

TWEE RENDANGKROKETJES
sriracha mayonaise

12

7

BITTERBALLEN

amsterdamse uitjes • toast
olijfolie • tomaat • toast

9

proeverij van verschillende amelander kroketjes

gemarineerd met truffel • broadbeans • manchego kaas • toast

GEROOKTE ZALM

6

sereh • koriander • spaanse pepers • kip

buffelmozzarella • pesto • pomodori tomaat • basilicum

SAN DANIELE HAM

6

amelander kaascroutons

gerookte zalm • kappertjes • rode ui • tomaat
komkommer • dunne frietjes met schil

TRUFFELSALAMI

11

radijs • knolselderij • crumble van walnoot • yoghurt-dip

CHICKEN SANDWICH

BEEF SANDWICH

12

olijfolie • balsamico • tomaat • avocado

Vergeet Van Dobben en De Bourgondiër bitterballen. Wij hebben een
unieke rundvlees bitterbal naar eigen recept!

12

Onze bitterbal heeft een heerlijk krokante korst en een vulling van ﬁjne,
supermalse ragout en heerlijk draadjesvlees.

14

avocado • crumble van japanse kruiden • toast

10 stuks

10

Heeft u een allergie? Meld dit dan gerust bij uw bediening.
= vegetarisch

= vegan

= spicy

20 stuks

18

