High tea

Een chique gedekte tafel met onbeperkt thee en
een soepje vooraf, een gang met hartige hapjes
en een gang met zoete lekkernijen.
Optioneel glas prosecco

Tosti’s

4,95

BEREID VAN DIK LANDBROOD
(FOCACCIA 1 EURO EXTRA)

Kaas
Kaas en tomaat
Ham en kaas
Kaas en salami
Kaas en ananas
Mozzarella, prosciutto, tomaat en pesto

-Menukaart-

19,95

Tuna melt
Tosti met kaas en tonijn

4,25
4,75
4,75
4,75
4,75
5,25

5,25

7
7,5
7,5
8
8

Broodje met sla, ham, kaas, gebakken eitje,
tomaat, komkommer en honing-mosterddressing

9

9,5

TONIJNSALADE

8,5

GEROOKTE KIP

7,5

Dikgesneden geroosterd landbrood met
gerookte kip, bacon, kerrie-eiersalade, sla,
komkommer, tomaat en nacho’s

Broodje met gerookte kip, bieslookroomkaas,
zongedroogde tomaat, komkommer, rode ui,
pestodressing, pijnboompitjes, rucola en parmezaan
(ook als wrap verkrijgbaar)

GEROOKTE ZALM

Broodje met gerookte zalm, bieslookroomkaas,
zongedroogde tomaat, kappertjes, pijnboompitjes,
rucola, rode ui en sesam-sojadressing
(ook als wrap verkrijgbaar)

Broodje met lauwwarme geitenkaas, sla,
komkommer, tomaat, walnoten, pijnboompitjes,
rucola en honing-mosterddressing

OSSENHAASCARPACCIO

Broodje met dungesneden ossenhaas, sla,
komkommer, zongedroogde tomaat, kappertjes,
pijnboompitjes, Parmezaan, rucola en pestodressing
(of truffeldressing +1)
Broodje met dungesneden kalfsvlees, sla,
zongedroogde tomaat, kappertjes, rode ui,
pijnboompitjes, rucola en tonijnmayonaise

RUNDERHAMBURGER

Runderburger op een witte briochebol met sla,
tomaat, rode ui, komkommer en augurk, geserveerd
met frites en salade

CHEESEBURGER
Met slagroom + 0,75

VERSE APPELTAART
BROWNIETAART
TAART VAN DE DAG (weekend)

3,25

Runderburger met gesmolten kaas op een witte
briochebol met sla, tomaat, rode ui, komkommer
en augurk, geserveerd met frites en salade

Koud

Glas ranja
Liter ranja
Melk, karnemelk
Chocomel, Fristi
Tomatensap, appelsap
Verse jus d’orange
Lipton Ice of Lipton Ice Tea Green
Pepsi, Pepsi max, Pepsi light, sinas, 7-up,
cassis, ginger ale, rivella, tonic, bitterlemon,
dubbelfris, AA Orange, Sourcy rood,
Sourcy blauw
Fles Sourcy blauw of rood

Warm

CLUB SANDWICH

Twee Van Dobben kroketten met mosterd op brood

VITELLO TONATO

GEROOKTE ZALM
9
Een omelet met gerookte zalm, komkommer,
rode ui, kappertjes, pijnboompitjes, rucola en
sesam-soja dressing

7

6,5

GEITENKAAS
7
7,5
7,5

8,5

VAN DOBBEN KROKET

Broodje met warme beenham, sla, komkommer,
tomaat en honing-mosterddressing

Gemaakt van drie verse scharreleieren

TAART

GEZOND

WARME BEENHAM

Omeletten
BOERENOMELET
Een omelet met spek, ham, kaas,
champignons, tomaat, paprika en ui

Broodje met mango chutney, gesmolten kaas,
kip Piri-Piri, sla, tomaat, komkommer, rucola en rode ui.

Broodje met huisgemaakte tonijnsalade en
kappertjes, rode ui, rucola en sesam-sojadressing

GEMAAKT VAN
DRIE VERSE SCHARRELEIEREN

Naturel
Kaas
Ham

Keuze uit:
Dikgesneden landbrood, wit of bruin
Italiaanse bol • Waldkorn triangel • Focaccia
Briochebol • Stokbrood, wit of bruin

KIP PIRI-PIRI

LENT EG
E
C
G UITSMIJTERS GS
G
E
Naturel
Kaas
Ham
Ham en kaas
Spek en kaas

BROODJES

DRINKS

8,5

7,5

8,5

1,5
5
1,75
2,5
2,45
3,5
2,6

2,4
4,75

Koffie
Espresso
Koffie verkeerd, cappuccino
Latte macchiato
Koffie cortado (espresso met een beetje melk)
Thee
Verse gemberthee
Verse muntthee
Verse munt- en gemberthee
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met grote toef slagroom
Warme chocolademelk met rum en
grote toef slagroom
Shot siroop (vanille, hazelnoot, caramel en kaneel)

Bier

Amstel tapbier vaasje
Amstel tapbier fluitje
Amstel Radler
Radler 0.0
Brand IPA
Brand Imperator
Brand Weizen
Wieckse rosébier
Bokbier (seizoensgebonden)
Desperados
Affligem blond, dubbel, tripel
Heineken 0.0

2,2
2,25
2,5
2,85
2,45
2
3
3
4
2,75
3,5
6,5
0,75

2,6
2,3
3,5
3
3,5
3,5
3,5
3,5
2,75
4,5
3,5
3,5

8,5

8,5

9,5

Gedestilleerd
Baileys
Kahlua
Tia Maria
Amaretto
Grand Marnier
Cointreau
Liquor 43
Campari
Gin
Sambuca
Malibu
Drambuie
Cognac
Whiskey
Bacardi
Jonge jenever
Vieux
Jägermeister
Advocaat
Vodka

BITES
KLEINE BROODJES

2,95
3,1

3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,95
4,95
3,75
2,95
3,75
3,75
3,75
3,75

4,25

Met kruidenboter

NACHO’S

7,5

Met guacamole, crême fraîche,
salsa en gesmolten kaas

DIRTY NACHO’S

10,5

Nacho’s met gesmolten cheddar en
gehakt piri-piri met chili-mayonaise

6,5

Van Dobben bitterballen, kipnuggets,
kaastengels, mini frikadellen
en gefrituurde garnalen
10 van dezelfde of in een mix

3,95

8,5

Port rood
Sherry medium/dry

BITTERGARNITUUR

LOKAAL BIER
OP FLES

Wijn

Port, Sherry, Vermouth

CRISPY CHICKEN BITES

Rode wijn – Merlot
Witte wijn – Sauvignon blanc
Zoete witte wijn – Duitse Landwijn
Rosé – Grenache
Prosecco piccolo (200 ml)
Prosecco fles

3,75 / 20,5
3,75 / 20,5
3,75 / 20,5
3,75 / 20,5
5,5
20,5

6,5

Krokante kipfilet bites met chilisaus

AMSTERDAMS PLANKJE
Bitterballen, gesneden leverworst, gesneden ossenworst,
blokjes oude kaas en Amsterdams zuur (voor 2 personen)

3,25
3,25
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VOORAF

KLEINE BROODJES met kruidenboter
HUISGEMAAKTE UIENSOEP met kaascrouton, soepstengel en broodje

4,5

HUISGEMAAKTE TOMATENSOEP (vegetarisch) met room, soepstengel en broodje

4,5

GAMBA’S in rode boter geserveerd met brood

7,75

OSSENHAAS CARPACCIO op een bedje van gemengde sla met pijnboompitjes, rucola, kappertjes,

9,5

zongedroogde tomaat, Parmezaan, pestodressing (of truffeldressing +1) en kaasschots van oude kaas

VITELLO TONATO dungesneden kalfsvlees met tonijn-mayonaise en rucola, kappertjes, rode ui,

9,5

pijnboompitjes en zongedroogde tomaat

-KIDS-tot 10 jaar

PANNENKOEKEN

4,5
6
6,5
7

Naturel
Appel | Spek | Kaas | Banaan | Chocoladepasta
Rozijnen
Spek en kaas

CADEAUPANNENKOEK

10

Een naturel pannenkoek met een cadeautje
uit de rechterkast

KEUZE UIT

KINDERMENU

Pannenkoek naturel of frites, glaasje ranja en een kinderijsbeker
met boerenroomijs en slagroom (de kinderbeker mag natuurlijk
mee naar huis!)

SUPERKINDERMENU

Pannenkoek naturel of frites, glaasje ranja, kinderijsbeker
gevuld met boerenroomijs en slagroom (de beker mag natuurlijk
mee naar huis!) en een cadeautje uit de linkerkast

6

Frites met een snack naar keuze geserveerd
met appelmoes en mayonaise
Keuze uit: kroket, kaassoufflé, frikadel of 4 kipnuggets

9

13,5

6,25
7,75
8
8,25
9
9,5
9,5
8
8
8
8
8,5
8
8
8
9

Heeft u een allergie, meld het ons!
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.

14,5

Pannenkoek met vers gemengd fruit, boerenroomijs en slagroom		

12,5

Pannenkoek appel, kaneel en rozijnen afgemaakt
met kaneelijs, slagroom en amandelschaafsel

4

Unicornkinderijsbeker gevuld met unicornijs,
slagroom en leuk versierd met snoepjes

5

Kaas
Upgrade naar
Kaas en ananas
Old Amsterdam +1,50
Kaas en appel
Kaas en gember
Kaas, paprika, ui en champignons
Ham
Ham en kaas
Ham, kaas en ananas
Ham, kaas en champignons
Ham, kaas, paprika, ui, en champignons
Ham, kaas, en spek
Spek
Spek en kaas
Spek en appel
Spek, appel en kaas
Spek, appel en rozijnen
Spek, kaas en ananas
Spek, kaas, paprika, ui en champignon
Salami
Salami en kaas
Salami, kaas, paprika, ui, en champignon

15,5

12,5

Pannenkoek met boerenroomijs, chocoladesaus,
stukjes chocolade en slagroom

DAME NOIR

12,5

Pannenkoek met chocolade ijs, stukjes chocolade,
witte chocolade-vanillesaus en slagroom

PEPPERONI

Pannenkoek met meegebakken boerenjongens,
boerenjongens roomijs, advocaat en slagroom

GEROOKTE ZALM

TRUFFEL FRITES

ZOET
NUTELLA BUENO

16,5

Stack of Fluffy pancakes met banaan, Kinder Bueno, witte
chocolade-vanillesaus, Nutella-ijs en gebrande hazelnootjes

ETON MESS

16,5

Stack of Fluffy pancakes met verse aardbeien, mascarponeroom
met vanille en een vleugje limoen, merengue en aardbeiencoulis
en cotton candy (seizoensgebonden)

GARDEN OF EDEN

16,5

Stack of fluffy pancakes, met appelcompote, groene
chocobloesem, eetbare bloemetjes, appeltje en maplesirup 		

HARTIG
KAPSALON

14,5

16,5

Stack of Fluffy pancakes met pulled beef,
Old Amsterdam, coleslaw, sweet-chilidressing

13

14

Pannenkoek met meegebakken spek, gehakt, paprika, ui,
champignons en kaas

1,5

gemaakt van zoete aardappel

GEBAKKEN RIJST

2,5

geserveerd met een gebakken eitje

RIB & KIP

19,5

Een halve kip en een sparerib geserveerd
met salade en frites

OSSENHAAS CARPACCIO

14

Carpaccio op een bedje van gemengde sla met pijnboompitjes,
rucola, kappertjes, zongedroogde tomaat, Parmezaan, pestodressing
(of truffeldressing +1) en kaasschots van oude kaas

Geserveerd met salade, frites en barbecuesaus
Twee, drie of vier stuks

13

14,5 / 17,5 / 20

13

14,5

Runderburger op een Italiaanse bol met sla,
tomaat, rode ui, komkommer, augurk en frites

CHEESEBURGER

15,5

Pannenkoek met gamba’s, taugé, spitskool, paprika,
ui, champignons en prei, gebakken in rode boter

16,5

15

14

CAMEMBERT

13

BIEFSTUK OESTERSAUS

10,5 / 14,5

KIP OESTERSAUS

10,5 / 14,5

GAMBA’S

10,5 / 14,5

GEROOKTE ZALM

10,5 / 15,5

VEGAN COUSCOUS

10,5 / 16,5

Gewokte beefreepjes met prei, spitskool en taugé in oestersaus.
Op een salade met komkommer, tomaat, rode ui en cashewnoten.
Gewokte kipfilet met spitskool, prei en taugé in oestersaus. Op
een salade met komkommer, tomaat, kappertjes, rode ui en
pijnboompitjes.

Gewokte gamba’s met spitskool, prei en taugé in rode boter.
Op een salade met tomaat, komkommer, kappertjes, rode ui en
pijnboompitjes.

Volkoren couscous salade met zongedroogde tomaat, rode ui,
knoflook, citroen, dadels, peterselie en amandelschaafsel.

TONIJN

11,75 / 15,5

15,5

Pannenkoek met meegebakken spinazie, mozzarella,
zongedroogde tomaat afgemaakt met pijnboompitjes en
KIPSATÉ
balsamicostroop		
Saté van kipfilet met Balinese satésaus geserveerd
		
met kroepoek, atjar, salade en frites

LOEMPIAPANNENKOEK KIP

9,5 / 13,5

Met honing, uitgebakken bacon, rucola, appel, tomaat,
komkommer, pijnboompitjes en walnoten afgemaakt met
honingmosterd dressing

Tonijnsalade met daarop verse plakjes tonijn, geserveerd met
salade van zongedroogde tomaat, komkommer, kappertjes, rode
ui, pijnboompitjes en rucola.

Cheeseburger op een Italiaanse bol met sla,
tomaat, rode ui, komkommer, augurk en frites

VARKENSHAASSATÉ

HOOFD

Rucola, komkommer, tomaat, appel, rode ui, kappertjes,
pijnboompitjes en een gekookt eitje. Met sesam-soja dressing
en huisgemaakte knoflookcrouton

SPARERIBS

RUNDERHAMBURGER

Pannenkoek met meegebakken cheddar,
roquefortcrème, pecorino romano en mozzarella

Saté van varkenshaas met Balinese satésaus
geserveerd met kroepoek, atjar, salade en frites

NAGERECHTEN
COUPE MET VERSE AARDBEIEN

(Seizoensgebonden) met slagroom
(Seizoensgebonden) met boerenroomijs en slagroom

6,5
7,5

COUPE MET VERS FRUIT

7,5

MARSEPEIN-KANEELBUIDELTJE

7,5

MACARON GEVULD MET IJS

7,5

ROODFRUITIJS

7,5

BANANENSPLIT

6,5

DAME BLANCHE

6,5

DAME NOIRE

6,5

HUISGEMAAKTE CRÈME BRÛLÉE

6,5

COUPE MET BOERENJONGENS

7,5

Met boerenroomijs, siroop en slagroom

Pannenkoek met gewokte kipreepjes, taugé, spitskool,
Met kaneelijs en slagroom
TOURNEDOS
20,5
paprika, ui, champignons en prei, gebakken in oestersaus
Tournedos geserveerd met salade, frites en een
COUPE MET WARME APPELTAART
6,5
		
saus naar keuze: champignon-, peper-, of roquefortsaus 		
Kaneelijs, hazelnootsiroop en slagroom
BBQ
15
		
BBQ-pannenkoek met meegebakken spek, ham, champignons,
COUPE MET WARME KERSEN
6,5
SLIPTONG
19,5
kip, kaas en BBQ-saus
Boerenroomijs en slagroom
Drie sliptongen in roomboter gebakken
geserveerd met salade en frites		
Pannenkoek met meegebakken spek, camembert, afgemaakt met
pijnboompitjes, rucola en honing-mosterddressing

GEITENKAAS

WIENER SCHNITZEL
15

16,5

Verse huis gepaneerde varkensschnitzel geserveerd met salade,
frites en een saus naar keuze: champignons-, peper-, of roquefortsaus

Pannenkoek met geitenkaas en meegebakken spek,
afgemaakt met rucola, pijnboompitjes, tomaat, komkommer,
walnoten en honing-mosterddressing		
		

PIRI PIRI

14

Pannenkoek met meegebakken kip piri-piri, banaan en ananas

13

Pannenkoek met kipshoarma, knoflook- en
rode-uiensaus

KAPSALON
16,5

ZOETE AARDAPPEL FRITES

15

Pannenkoek met meegebakken gekruide champignons, prei,
ham en kaas 		

SHOARMA

Stack of Fluffy pancakes met kipshoarma, sla, komkommer,
tomaat, rode ui, frites, knoflook en rode-uiensaus

PULLED BEEF

BOURGONDISCHE

3
3,5

met truffel en Parmezaanse kaas

Pannenkoek met gerookte zalm, bieslookroomkaas,
sla, rucola, kappertjes, rode ui en pijnboompitjes 		

LOEMPIAPANNENKOEK GAMBA’S

PANCAKES
y
f
f
u
Fl

LAUWWARME GEITENKAAS

met gesmolten cheddar en gehakt piri-piri met chili-mayonaise

Pannenkoek met meegebakken oude kaas en peperoni,
afgemaakt met zongedroogde tomaat, rucola, pijnboompitjes
en kruidige tomatensaus 		

ITALIAANSE
12,5

VOOR

In plaats van standaard frites

De hartige pannenkoeken
zijn ook als wrap verkrijgbaar!

QUATTRO FORMAGGI

BOERENJONGENS

8
10
9
9
11
8
9
11
10
12
11
8
9
9
10
9,5
11
12
8
9
12

OOK ALS VOORGERECHT TE BESTELLEN!

CHILLI CHEESE FRIES

BOEREN

DAME BLANCHE

-Salades-

Hoofdgerechten

Pannenkoek met Zwitserse room, aardbeien, chocolade krullen
GEKRUID GEHAKT
13
en aardbeiensaus (seizoensgebonden)
Pannenkoek met meegebakken gekruid gehakt, champignons,
		
paprika, ui en kaas

APPEL PANNENKOEK MET KANEELIJS

– volgens oma’s recept –

Naturel
Rozijnen
Appel en kaneel
Appel, kaneel en rozijnen
Appel, noten
Appel, noten en rozijnen
Appel, banaan en rozijnen
Advocaat
Jam
Warme kersen
Banaan
Banaan, stukjes chocolade en chocoladesaus
Nutella
Honing
Gember
Ananas

ZWITSERSE ROOM
VERS FRUIT

Leuke kinderbeker gevuld met boerenroomijs en
slagroom. De beker mag natuurlijk mee naar huis!

HARTIGE PANNENKOEKEN

14,5

Pannenkoek met verse aardbeien, boerenroomijs,
slagroom en aardbeiensaus (seizoensgebonden)

ENKOEKEN
N
N
A
P Ambachtelijk gebakken
ZOETE PANNENKOEKEN

13,5

VERSE AARDBEIEN, IJS EN SLAGROOM

Een bolletje smurfenijs en een bolletje Boerenroomijs met slagroom 3,7

FRITES MET SNACK

Hartige

Pannenkoek met verse aardbeien, slagroom en
aardbeiensaus (seizoensgebonden)

DESSERTS

Prinsessenpannenkoek, Knuffelpannenkoek, Autopannenkoek,
Alarm-112-pannenkoek, Verrassingspannenkoek

ZOETE
VERSE AARDBEIEN

ONZE SALADES ZIJN OOK ALS VOORAF TE BESTELLEN.

Voor 2,00 extra kunnen de kindjes
hun eigen pannenkoek versieren!

I
T
L
E
A
I
I
T
C
E
E
P
S – PANNENKOEKEN – N

4,25

Kaaspannenkoek met frites, shoarma, sla, rode ui,
tomaat, komkommer en knoflook- en rode-uiensaus

15,5

Koffiespecialiteiten

KOFFIE CALYPSO Baileys
IRISH COFFEE Whiskey
FRENCH COFFEE Grand Marnier
ITALIAN COFFEE Amaretto
SPANISH COFFEE Tia Maria
KISS OF FIRE Tia Maria & Cointreau
KOFFIE KAHLUA
KOFFIE 43
WARME CHOCOLADEMELK met rum en slagroom

Keuze uit framboos, mango of chocolade met slagroom
Met vanillemarsepein
Banaan, boerenroomijs met chocoladesaus en slagroom
Boerenroomijs met warme chocoladesaus en slagroom

6
6
6
6
6
6
6
6
6,5

Chocoladeijs met witte chocolade-vanillesaus en slagroom
Met boerenroomijs en slagroom

Boerenjongensijs, advocaat en slagroom

BOERENYOGHURT

Naturel
Met vers fruit cruesli en honing
(Seizoensgebonden) met verse aardbeien

4
5,5
5,5

