
ZOETekauw

Financier

met kaneel  parfait  en sabayon room 9

Chocoladetaart je

met witte  chocolade r i j s tbros  en kof f ie
s i roop 9

Gestoofde  peer

met verveine hangopmousse en crumble 9
 

vlees noch vis

Boerenkazen  

met gepofte  druiven,  toast  en zuur  12

Mei  bloem  geitenkaas

met venkel ,  pompoen,  kervel  en
granaatappel  14

Aubergine  tartaar  met  burrata ,

gepekelde drui f  en toast  14

Polenta

met aardpeer  koolrabi  en misojus  15

Gebakken  gnocchi  met  past inaak ,

paddenstoelen en dragon 15

 

UIT HET WATER

Fine  de  Claire  oesters

met c i t roen en mignonette  6  stuks  18

Gebakken  gamba 's

met mosselen en chor izo  chips  15

Gekonf i j te  kabel jauw

met zeekraal ,  venkel  en hol landaise  15

Tataki  van  toni jn

met soya-v inaigrette ,  gebakken bosui  en
serehmayo 15

Van het land

Charcuter ie  voor  2  personen

diverse  dun gesneden v leeswaren 19

Kalfssukade

met kreeftenmayo,  palmkool  en broodkruim 15

Gebakken  eendenborst

met zoete  aard-appelcrème,  paksoi ,
hazelnoten en zwarteknof lookjus  15

Buikspek

met papr ika ,  appel  bbq-saus en sal ie  15

Black  angus  steak

met gebakken kool ,  rode ui  en bearnaise  15

altijd lekker

Van  Dobben  bitterbal len  8  stuks  8 ,5

Gemengd  bittergarnituur  12  stuks  12

Breekbrood  met  2  verschi l lende  dips  5

Nacho 's  met  rode  kool ,  tomaat ,  bosui  en

har issa  crème - f ra îche  12

Borrelplank  voor  2  personen

met bakchor izo ,  k ippenvleugels ,  kaas ,
charcuter ie ,  o l i jven en brood 19
 

lekker voor er bij

Seizoensgroenten 6 ,5

Fr i tes  met  mayonaise  5

Ki jk  op de volgende pagina voor  mooie
drank suggest ies

DINER
Onze gerechten z i jn  tussen gerechten.  Zo kun je  2  à  3  gerechten beschouwen als  een

vol ledige maalt i jd .  Wat je  beste l t  komt tegel i jk  op tafe l .



ZOETekauw

Financier

Glas  Muscat  Beaumes de Venise  6

Chocoladetaart je

Glas  Banyuls  6

Gestoofde  peer

Glas  Moscato d ’Ast i  6
 

vlees noch vis

Mei  bloem  geitenkaas

Glas  Verdejo  6

Aubergine  tartaar  met  burrata

Glas  Pinot  Gr ig io  6

Polenta  met  aardpeer  koolrabi

Glas  Cabernet  Sauvignon Mer lot  5

Gebakken  gnocchi

Glas  Reverse  Chardonnay 8
 

UIT HET WATER

Fine  de  Claire  oesters  

Glas  Chabl is  Premier  Cru 9

Gebakken  gamba 's

Funky Falkon,  Lemongrass  Pale  Ale  5 ,5

Gekonf i j te  kabel jauw

Glas  Chardonnay 5

Tataki  van  toni jn

Glas  Viognier  6 ,5

Van het land

Kalfssukade

Glas  Montepulc iano 6

Gebakken  eendenborst

Glas  Cabernet  Sauvignon Mer lot  5

Buikspek

Glas  Pinot  Noir  6

Black  angus  steak

Glas  Côtes  Du Rhône 7

DRANKENSUGGESTIES

Wanneer  wi jn/bier  en spi js  in  harmonie
met e lkaar  z i jn ,  ontstaat  een unieke
smaakervar ing.

Geniet  van deze mooie  combinat ie .

Bi j  vragen helpen wi j  je  graag!

 

Leuk om te weten

Wist  je  dat  wij  ook  8  evenementen  zalen

hebben?

Neem een k i jk je  op onze website  of  soc ia l
media .

www.amstelboathouse .n l
020-2211505

DINER
WIJN SPIJs


