Diner

(17:30-21:00)

Salade taartje van gegrilde groente,
paddenstoelen gehakt en een bladerdeeg roosje

€12,50

Salade van de week (zie krijtbord)

€12,50

Hamburger
huisgemaakte hamburger met patat
(supplement spek of kaas € 0,50)

€13,00

Kipsaté met pindasaus, kroepoek, salade en patat

€14,50

Biefstuk met seizoen groente en patat

€17,50

Vegaburger huisgemaakte bietenburger met patat

€12,50

Surf & Turf mix van kogelbiefstuk en vis van de dag
met seizoen groente en patat

€19,50

Wildstoofpotje met zoete aardappelpuree
en stoofpeertje

€18,50

Vis van de dag met seizoen groente en patat

€16,50

(Gepofte aardappel met crème fraîche ipv patat? € 1,50)

Zoet
Crème brûlée

€4,50

IJsdessert

€6,50

Appeltaart

€4,25

Taart van de dag

€4,50

Elke woensdag Kaasfondue

Nieuwendammerdijk 297

1025LM

Amsterdam

020-6361712 • info@hetsluisje.nl • www.cafehetsluisje.nl

Menu

WIFI: cafehetsluisje-guest Password: SLUISJEGAST
Or just connect with eachother and talk.. ; )

Ontbijt

(11:00 tot 13:00)

Croissantje, brood, jam, kaas en gekookt eitje

€ 7,50

Appeltaart (slagroom + € 0,50)

€ 4,25

Taart van de dag (slagroom + € 0,50)

€ 4,50

Lunch

(11:30 tot 16:30)

Landbrood wit/bruin:

Oude kaas augurk, tomaatje, mosterd

€ 6,75

Ossenworst augurk & rode ui

€ 6,75

Tonijnsalade augurk & lente ui, ei

€ 6,75

Carpaccio met sla, pesto,
pijnboompitjes & parmezaanse kaas

€ 6,75

Humus met gegrilde groente

€ 6,75

2 kroketten met brood

€ 6,75

Gebakken champignons gegratineerd met kaas

€ 7,00

Uitsmijter 3 eieren (supplement spek, ham of kaas € 0,50)

€ 7,00

Makreel filet met rode ui chutney,
komkommer en truffel mayonaise

€ 7,00

Brie met gegrilde groente, walnoot en pesto olie

€ 7,50

Hamburger
huisgemaakte hamburger
(supplement spek of kaas € 0,50)

€ 9,50

Vegaburger huisgemaakte bietenburger

€ 9,00

Lunchplateau vanaf 2 personen

€ 11,50 p.p.

Lunchplateau vega vanaf 2 personen
De plateau’s bestaan uit een keuze van de chef van
bovenstaande gerechten met landbrood

€ 10,50 p.p.

Salades
Salade taartje van gegrilde groente,
paddenstoelen gehakt en een bladerdeeg roosje

€12,50

Salade van de week (zie krijtbord)

€12,50

Rode linzensoep

€6,00

Soep van de dag (zie krijtbord)

€6,25

Tostie ham/kaas of tomaat/kaas

€6,00

Patat met mayonaise

€3,50

Borrel

(tot 21:00)

Broodmandje (wit & bruin) met humus, kruidenboter & olijfolie €6,50
Nacho’s met jalapenos, rode ui, cheddar,
salsa, guacamole & crème fraîche

Snacks

€9,50

(tot laat)

Bitterballen (8 stuks)

€6,00

Kaastengels (8 stuks)

€6,50

Pittige loempia’s (8 stuks)

€6,00

Portie ossenworst

€6,00

Portie oude kaas

€6,50

Bakje notenmix

€1,50

Bakje olijven

€3,50

Mix bittergarnituur mix van koud & warm

€18,00

