Ontbijt tot 12 uur te bestellen

Frisse start V

7

Griekse yoghurt | huisgemaakte granola | mangocoulis | vers fruit

American pancakes V

Ceasar salad

8

Little gem | krokante kippendijen | ceasardressing |

3 superluchtige pancakes met ahornsiroop | roomboter | banaan

Specialiteit van het huis

14

Parmezaan| ansjovis | croutons | ei

Gamba's ipv kip + 3,50

14

Roerei gerookte zalm by M.Matthijsse
Salade zalm by M.Matthijsse

Roergebakken eieren | getoaste brioche

Wentelteefjes V

8

Op en top Hollands | 2 boterhammen | kaneelsuiker | vers fruit

3 Gebakken eieren op 2 sneetjes wit/bruinbrood

Waldkorn triangel burrata V
Tomaat | balsamico | rucola| truffel crumble |
Parmezaan | kappertjes

9

Ham

9

Waldkorn triangel buikspek

Spek

9

Kimchi | limoen koriander mayonaise | wasabi
kroepoek

Tomaat V

7

Rotterdams ontbijt

12

Chef’s salad
11

2 gebakken eieren op wit/bruinbrood belegd met spek & tomaat
glas verse sinaasappelsap | koffie of thee
V is vegetarisch of als vegetarisch te bestellen
5

13

Burrata | rucola | sinasappel |knoflook croutons
Balsamico | olijfolie

Supplement parmaham +3

Deze klassieker mag natuurlijk niet ontbreken:

14
Gepocheerd ei | hollandaisesaus | zalm by M.Matthijsse
kruidensla

Salade runder carpaccio

Waldkorn triangel runder carpaccio

spekjes | rucola

Egg benedict

Voor een stevige start van de dag

Noorse zalm |zoetzure radijs |
mierikswortel dressing | komkommerslingers

Supplement Parmaham +3

Kaas V

Tosti ham & kaas

10

14

10

15

Runder carpaccio | pesto | truffelmayonaise
zongedroogde tomaatjes | Parmezaan

Supplement extra friet +5

Truffelmayo | spek | rucola| gedroogde tomaat
|Parmezaan | kappertjes

Boerenham | zacht belegen kaas

Dikke tosti brie ook evt. V

8

Roombrie | walnoten | honing | spek

Waldkorn triangel oude Rotterdamsche V

8

Kipsaté

18

Kippendij |pindasaus | zoetzuur |kroepoek

Uiencompote| rucola| gedroogde tomaat

brood of verse friet

Croque madame*

10

Tosti met gebakken spiegeleitje | ketchup

Twee ‘Bourgondiër’ croquetten (evt vega)
Tomatensoep V

6

Brood | bieslookroom

Soep van de dag
Vraag er maar eens naar

Als Amsterdammers denken dat ze biefstuk kunnen bakken
dan moet u zeker die van ons proberen!

7

Biefstuk in de Croma gebakken

Black Angus beef |pickels | rode uiencompote |

Salade | appelmoes | verse friet
cheddar | spiegelei | spek

Champignons | verse friet

Chef's choice burger

Runderkroketten | brood of verse friet

Halve ‘Gilde hoen’ kip
19

18

10

15

Tomatensoep V

6

Brood | bieslookroom

Soep van de dag

Diner

7

Vraag er maar eens naar

Vanaf 17.00 uur

Ceasar salad

14

Catch of the day

Little gem | krokante kippendijen | ceasardressing |

dagprijs

Vraag ernaar bij onze gastheren en -vrouwen

Parmezaan| ansjovis | croutons | ei

Gamba's ipv kip + 3,50

Salade zalm by M.Matthijsse

Gamba’s
Linguine | knoflook | limoen | chardonnay

Noorse zalm |zoetzure radijs |

peterselie | room

mierikswortel dressing | komkommerslingers

Chef’s salad

Diner starter
Runder carpaccio

13

Burrata | rucola | sinasappel |knoflook croutons

Supplement extra friet +5
Kipsaté

10

Schnitzel maar dan mega groot

9

Twee ‘Bourgondiër’ croquetten (evt vega)
Runderkroketten | brood of verse friet

Beef tataki

Halve ‘Gilde hoen’ kip
Salade | appelmoes | verse friet

Soja schuim |wasabi mayo | sesam

Bospaddenstoelensaus | salade

Kippendij |pindasaus | zoetzuur |kroepoek

Kimchi | limoen koriander | wasabi knoflook
12

18

18

brood of verse friet

Knoflookolie | gamba’s |rode peper | brood
Langzaam gegaard buikspek

22

Supplement parmaham +3
10

Truffelmayo | spek | rucola | gedroogde tomaat | Parmezaan |
kappertjes
Gamba’s pil pil

New York Rib-Eye
Graan gevoerde runder rib-eye | chimichurri |

Balsamico | olijfolie

Vanaf 17.00 uur

19

14

Truffelrisotto V
Bospaddenstoelen | groentechips
10

Bij de vlees- en visgerechten serveren wij verse friet
15

Salade p.p +3,-

18

