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DINNER MENU

Alle items voor uw diner zijn zorgvuldig uitgezocht.
Producten komen uit directe omgeving, zijn biologisch of hebben een goed verantwoord verhaal.

All items for your dinner have been carefully selected.
Products come from the immediate vicinity, are organic or have a well-founded story.

— VOORGERECHT
Vegetarische huzarensalade van Nederlandse groenten
Dungesneden kalfsfilet met paprika, babymais, bosuien, waterkers en vadouvan kruiden
Hartige pannenkoekjes met gegrilde courgette, avocado creme, Hollandse garnalen en rivierkreeft
Soep van Nederlandse tomaten geserveerd met kruidenroom
— HOOFDGERECHT
Penne in romige paddenstoelensaus, gegratineerd met Nederlandse blauwe klaverkaas
en zoete cherry tomaten
Gekonfijte eendenbout met hete bliksem en krokante spekjes
Op de huid gebakken makreelfilet met ratatouille en een coulis van rode paprika
‘Dubbeldoel’ burger op briochebroodje, Nederlandse cheddar kaas, rode uien compote
en zoete aardappelfrietjes
Genummerde biefstuk in spek gewikkeld, geserveerd met wortel-, gember mousseline,
groene boontjes, krieltjes en een rode wijn saus
Ribeye (300 gr.) met kruidenboter, salade, frietjes en citroenmayonaise
— NAGERECHTEN
Hangop met verse abrikozen, krokante chocolade en huisgemaakte bosvruchten ijs
			
Chocolade brownie fudge met huisgemaakte witte chocolade ijs 			
Cheesecake met warme compôte van rode vruchten en vanille ijs 			

10 		
12
12
8

— STARTER
Vegetarian Russian salad in a Dutch style
Thin sliced fillet of veal with bell pepper, babycorn, spring onion, watercress and vadouvan spices
Savoury pancakes with grilled courgette, avocado creme, Dutch (grey) shrimps and crayfish
Soup made of Dutch clutch tomatoes served with herbal cream

10
12
12
8

— MAIN
Pasta penne with creamy mushroom sauce, gratinated with Dutch blue klaver cheese and
sweet cherry tomatoes

18

Confit duck with apple-, pear stew and crispy bacon

24

Skin on pan fried mackerel fillet served with ratatouille and a coulis of red bell pepper

24

Multi purpose burger on a brioche bun, Dutch cheddar cheese, red onion compote and sweet potato fries

18

35

Numbered steak wrapped in bacon, served with carrot,- ginger mousseline, green beans,
baby potatoes and red wine sauce

35

35

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

35

18
24
24
18

8
8
8

— DESSERT
Strained yogurt with fresh apricots, crispy chocolate and homemade red berries ice cream
Chocolate brownie fudge with homemade white chocolate ice cream
Cheesecake with a warm compote of red fruit and vanilla ice cream

8
8
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

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

INFORMATIE OVER VOEDSEL ALLERGIE IS BESCHIKBAAR

INFORMATION ABOUT FOOD ALLERGIES IS AVAILABLE

