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DINER MENU  
Alle items voor uw diner zijn zorgvuldig uitgezocht. 

Producten komen uit directe omgeving, zijn biologisch of hebben een goed verantwoord verhaal.  

— VOORGERECHT     
Carpaccio van knol- en wortelgroenten met Amsterdams tafelzuur van rode biet, oude kaas uit Alkmaar,  10
pompoenpitten en pompoenpitolie       

Dungesneden kalfsfilet met paprika, babymais, bosuien, waterkers en vadouvan kruiden  12   

Salade van gerookte aardappel met Hollandse garnalen en crème fraîche  14

Vegetarische soep van de week  8  

— HOOFDGERECHT     
Alkmaarse parelgerst met oude kaas, peen, venkel en een olie van lavas  18  

Gekonfijte eendenbout met hete bliksem en krokante spekjes  24 

Gebakken zalmforelfilet met bruine amandelboter en aardappel-erwten puree  23 

‘Dubbeldoel’ burger op briochebroodje, rode uien compote en zoete aardappelfrietjes  18 

Genummerde biefstuk in spek gewikkeld, geserveerd met seizoensgebonden groenten, 
mousseline van aardappelen en rode wijnsaus      32

Ribeye (300 gr.) met kruidenboter, salade, frietjes en citroenmayonaise  35      

 
— NAGERECHTEN     
Parfait van Nederlandse honing en biologische vanille, gekarameliseerde walnoten en warme appel       8

Chocolade brownie fudge met huisgemaakte witte chocolade ijs         8

Cheesecake met warme compôte van rode vruchten en vanille ijs             8

VOOR 1 EURO MEER, MAAK JE DEZE STAD EEN BEETJE MOOIER EN ZORG JE DAT DE DAK- EN THUISLOZE 
AMSTERDAMMER OOK ETEN EN EEN SLAAPPLEK KRIJGT. WIL JE MEER HIEROVER TE WETEN KOMEN KIJK DAN OP STREETSMART.NL

INFORMATIE OVER VOEDSEL ALLERGIE IS BESCHIKBAAR

A M S T E R D A M  1 8 7 0

DINNER MENU 
All items for your dinner have been carefully selected. 

Products come from the immediate vicinity, are organic or have a well-founded story.

— STARTER
Carpaccio of root vegetables with pickled beetroot, aged cheese of Alkmaar,  10
pumpkin seed and pumpkin seed oil    

Thin sliced fillet of veal with bell pepper, babycorn, spring onion, watercress and vadouvan spices  12 

Salad of smoked potato with Dutch shrimps and crème fraiche  14 

Vegetarian soup of the week 8

— MAIN     
Alkmaar pearl barley with aged cheese, carrot, fennel and oil of lavas  18  

Confit duck with apple-, pear stew and crispy bacon  24

Pan fried salmon trout fillet with brown almond butter and potato-pea mash  23 

‘Dubbeldoel’ burger on a brioche bun, red onion compote and sweet potato fries  17

Numbered steak wrapped in bacon, served with seasonal vegetables, 
mousseline of potato and a red wine sauce  32

Ribeye ( 300gr. ) with herb butter, side salad, fries and lemon mayonnaise  35

    
— DESSERT       
Parfait made of Dutch honey and organic vanilla, caramelised walnuts and warm apple  8

Chocolate brownie fudge with homemade white chocolate ice cream     8

Cheesecake with a warm compote of red fruit and vanilla ice cream       8

FOR 1 EURO MORE, YOU MAKE THIS CITY A BIT MORE BEAUTIFUL AND YOU ENSURE THAT THE HOMELESS PEOPLE IN AMSTERDAM 
ALSO EAT AND GET A PLACE TO SLEEP. IF YOU WANT TO FIND OUT MORE ABOUT THIS, PLEASE VISIT WWW.STREETSMART.NL

INFORMATION ABOUT FOOD ALLERGIES IS AVAILABLE


