DINER 16:00 - 22:00

Gezellig de hele avond tafelen bij Amstel
Boathouse!
Lekker om mee te starten of om extra bij te bestellen
broodmandje
empanada
pittig kwartelboutje
blikje Ortiz sardientjes
gegrilde black tiger garnaal en wakame
kofta met tomatensaus
aubergine dip met brood
portobello met geitenkaas
hummus bowl met groentesticks
oerfriet met mayonaise
oerfriet met parmezaanse kaas en truffel mayonaise
verse seizoensgroenten
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Plateau's om te delen. Te bestellen vanaf 2 personen.
Meat on the table

20 p.p

eenden rillettes met brioche | pittig kwartelboutje |
in jus gegaarde kalfswang | buikspek met teriyaki mirin saus |
empanada | verse seizoensgroenten

Plenty of fish

20 p.p

rode mul met mango antiboise | gegrilde black tiger garnaal en
wakame | gemarineerde inktvis | blikje Ortiz sardientjes | tonijn
carpaccio met wasabi mayonaise en furikake |
verse seizoensgroenten

I love veggies, veggie much

20 p.p

portobello met geitenkaas | wrap met ricotta en spinazie |
Coeur de Boeuf met fleur de sel en Italiaanse kruiden |
geroosterde bloemkoolsteak met brie | gegrilde mini paprika |
hummus bowl met groentesticks | gegrilde halloumi met tzatziki

Hmm mediterranean

20 p.p

kofta met tomatensaus | aubergine dip met brood | serranoham |
mortadella | kleine vegetarische quiche | galia meloen |
gegrilde black tiger garnaal en wakame | gemarineerde inktvis |
verse seizoensgroenten

Nog zin in iets zoets?
Dolce vita

10 p.p

Pierre de Seillac met brood en appelstroop | pastel de nata |
brownie met vanille ijs | macaron van TOUT
Tip van de bar: limoncello of espresso martini

3.5 p.s

alle desserts zijn ook los te bestellen

Te bestellen vanaf 14 personen
op aanvraag

Whatever floats your boat

235

dagelijks wisselend

Alle prijzen zijn in Euro. Vegetarisch gerecht
Onze medewerkers beantwoorden graag vragen over allergieën, vegan
opties of overige dieetwensen.

BORREL12:00 - 22:00
9.5

Van Dobben bitterballen
mosterd | 8 stuks

Vegan bitterballen

9.5

mosterd | 8 stuks

Vietnamese mini loempia's

8

chili saus | 8 stuks

Garnalenkroketjes

9

limoen mayonaise | 6 stuks

Kaastengels

9.5

chili saus | 8 stuks

Vlammetjes

8

chili saus | 8 stuks

Gemengd bittergarnituur

14

bitterballen | kaasstengels | loempia's | mosterd |
chili saus | 12 stuks

Buttermilk chicken strips

9

chili saus | 6 stuks

Nacho's
paprika | rode ui | jalapeños | guacamole | crème fraîche

Blokjes Old Amsterdam
cornichons | mosterd

12.5

5.5

Fuet

6.5

Olijven

5.5

Nootjes

6

KIDS 16:00 - 22:00
Friet met runderkroket of kipfingers

9.5

Pizza Margherita

11.5

Verschillende ijsjes van IJsbaart
Alle prijzen zijn in Euro. Vegetarisch gerecht
Onze medewerkers beantwoorden graag vragen over allergieën, vegan
opties of overige dieetwensen.

v.a. 2.5

