LUNCH

12:00-16:00

WARM
Wisselende soep

Vraag ons er gerust naar!

6,5

Broodje bal

satésaus - ijsbergsla - rode ui

7

Uitsmijter ham en kaas
drie eieren - ham - kaas

Omelet in de pan

knolgroenten - zoete uien oude kaas

7,5

Snack van de week

Vraag ons er gerust naar!

7,5

7,5

SANDWICHES
Boerenbrood met oude kaas

sla - Amsterdams zuur - mosterdpiccalilly

Vegan scrambled ‘egg’
6,5

Eggs florentine

gepocheerd ei - brioche bol - spinazie hollandaisesaus

7,5

kropsla - paddenstoelen uiencompote - jus

12

Club sandwich
7,5

Bagel gerookte forel
sesam - bietensalade zure room - tuinkruiden

10

Biefstuk op brood

Stoombroodje
gebakken tempeh - gado gado garnituur kroepoek

v

gepofte tomaat - avocado - brood

keuze uit gerookte kip en bacon /
gerookte zalm - ei - avocado - tomaat komkommer - friet - mayonaise

12

Vega loempia van camembert en noten
Vis huisgemaakte vissticks
Vlees kalfsrollade met mosterd

12,5
12,5
12,5

8,5

CHEF’S LUNCHSALADE
Salade naar keuze

sla - gekookt ei - komkommer avocado - groene asperges

Heeft u allergieën? Laat het ons weten!

Lunch

12,5

v Veganistische gerechten

DINER

17:00-23:00

VOORGERECHTEN
Wisselende soep

Strudel van zachtgegaarde witvis

Vraag ons er gerust naar!

Huisgemaakte vegan tortilla
tempeh - paddenstoelen groene tomatensalsa

6,5

v

8

Carpaccio van rund
7

Charcuterie

gedroogde worst - ham - paté - zuren brood - olijfolie

komkommer - geroosterde romanesco bladselderijcrème

rucola - oude brokkelkaas truffelmayonaise

8,5

8

SALADES
Chef’s salade vega
loempia van camembert en noten - sla - gekookt ei komkommer - avocado - groene asperges

voorgerecht

hoofdgerecht

7,5

12,5

7,5

12,5

7,5

12,5

Chef’s salade vis
huisgemaakte vissticks - sla - gekookt ei - komkommer avocado - groene asperges

Chef’s salade vlees
kalfsrollade met mosterd - sla - gekookt ei - komkommer avocado - groene asperges

Heeft u allergieën? Laat het ons weten!
v Veganistische gerechten

Diner

DINER

17:00-23:00

HOOFDGERECHTEN
Chef’s salade

Zin in een frisse salade? Check dan zeker
onze Chef’s salades op de vorige pagina!

Hamburger
12,5

Wat is de pasta van vandaag?

Vraag ons gerust naar de wisselende
vegetarische pasta!

Pannenkoekjes van linzen

Gabbe, ons eigen CASA bier!

13,5

v

pulled gerookte boleten - ingelegde prei wortelsalsa - kool - sojayoghurt-harissa
Domaine St. Felix rose

16

Villa Wolff Pinot noir

16,5

Vispotje

friet - salade

16,5

Progetto Lageder Pinot grigio

17

Steak

gebakken broodpudding - knolselderij vinaigrette vleesjus - linzen
Corette Cabernet Sauvignon

18

Vis van de kar

bladerdeeg - gecarameliseerde appel gestoofde witlof - hazelnoot - gremolata

Piepkuiken uit de smoker

geroosterde bieten - Savooie kool champignonroomsaus

200 gram rundvlees - bacon - kaas pickles van herfstgroenten pittige ketchup - V.O.C. mayonaise

Corette Chardonnay

18,5

Dagelijkse special - varkensstal
East57 heeft op de lokale markt een
duurzaam gehoed varken gekocht! Elke
dag maken we een gerecht met een deel
van het varken. Vraag ons er gerust naar!

dagprijs

-

NAGERECHTEN
zurematjesijs - compote van frambozen

5,5

Gevulde koek met geconfijte
sinaasappel
yoghurt roomijs - pistache rotsjes

Vegan ‘cheese’ cake

kastanje roomijs

7

Bananencake
7

pisang ambon - kokosijs mangoschuimpjes

7

Kaasplank

v

aardbeien - blauwe bessen bramen - chocolade sorbetijs

Diner

^

creme brulee
-

Chocolade lavacake

7

Hollandse en buitenlandse kazen krentenmik - pruimendanten

12,5

SNACKS
16:00-01:00

KOUDE HAPJES
Bakje chips/zoutjes

3,5

Portie Hollandse kaas

4,5

Portie Hollandse worst

4,5

Brood met kruidenboter

4,5

Zoutjesplank

verschillende zoute snacks

5,5

Brood met dips

rouille - hummus - kruidenolie

5,5

Charcuterie

gedroogde worst - ham - paté - zuren brood - olijfolie

8

Kaasplank

Hollandse en buitenlandse kazen krentenmik - pruimendanten

12,5

WARME HAPJES
Zoete-aardappelfriet
vadouvan mayonaise

Bietenballen

v

vegan truffelmayonaise

Bittergarnituur

6 stuks
12 stuks
keuze uit bitterballen, loempia’s en
kaasstengels

v Veganistische gerechten
Snacks

Nachos met Old Amsterdam
5,5

guacamole - zure room - tomatensalsa

8

Kipvleugels pikant
6
6
10

gemarineerd - barbecue dip

8,5

Borrelplank

drie warme snack - vis - worst - kaas pretzel - zuur

13,5

