LUNCH

EIEREN

SA N DWI CHES

DIAP VERSIE

Hete kip			

10,50

Warme geitenkaas		

9,50

gewokte kip, groenten en chilisaus
walnoot, pompoen, rucola, honing

Gerookte zalm		

roomkaas, dillemayonaise en
kappertjes

Tonijn salade		

tonijn, ei, paprika, kappertjes
en cocktailsaus

Carpaccio			

truffelmayonaise, pittenmix,
parmezaan en rucola

Warme beenham		
honing-mosterd saus

11,00
8,50
10,00
8,50

Old Amsterdam		

7,50

Kalfskroketten (2 stuks)
Tosti
ham of kaas 		
ham/kaas
kaas, kip, spek en sambalmayo

7,50

appelstroop, walnoten

3,50
4,00
5,50

BATAVIA TRIO
Soepje naar keuze, sneetje carpaccio,
sneetje kalfskroket

10,50

Uitsmijter

v.a. 7,00

ham, kaas, spek

SPECIALS

geserveerd met friet en salade

Batavia Burger 		

15,00

Kipsaté		

17,50

180 gr. rundvlees, bacon, relish
gecarameliseerde uien, tomaat
en augurk
200 gram kipsaté met pindasaus,
bosui en gefrituurde uitjes

SOEP
Zoete aardappelsoep

6,50

Franse bistro uiensoep

5,50

gember, knoflook en
spaanse peper

kruidige uiensoep met een kaasstengel

SALADES
Salade geitenkaas		

15,00

Salade carpaccio		

14,50

Salade gerookte zalm		

16,00

walnoten, pompoen, rucola
en honing
truffelmayonaise, pijnboompitten
rucola en parmezaan
sognefjord gerookte zalm met
sud’n’sol, kappertjes
en een frisse salade

KIDS
Patatje met...		

kroket, frikandel, kipnuggets

7,00

DINER

DIAP VERSIE

STAR TE RS & B I T ES

SALADES

Broodplankje 2/4 pers.

4,00/6,50

Salade geitenkaas		

15,00

Knoflookolijven
Cheese bread			

4,00
6,00

Salade carpaccio		

14,50

Crushi			

9,50

Salade gerookte zalm		

16,00

Nacho’s de luxe			

8,50

HOOFDGERECHTEN

met aioli en kruidenboter

focaccia met kruidenolie en
gesmolten kaas en knoflookdip
krokante sushi met wasabi, soja,
gember en zoetzure groenten
gesmolten kaas, guacamole,
zure room en chilisaus

Carpaccio

truffelmayonaise, rucola, pittenmix
en parmezaan

Duivels potje

gewokte gamba’s in knoflook
en peperolie

10,50
9,50

gember, knoflook en
spaanse peper

Franse bistro uiensoep

kruidige uiensoep met een kaasstengel

truffelmayonaise, pittenmix,
rucola en parmezaan
dillemayonaise, pompoen en
sud’n’sol

alle hoofdgerechten worden geserveerd
met friet

Batavia Burger 		

15,00

Kipsaté

17,50

Stoofpotje aan de Zaan

17,00

Rundersteak

18,00

Fish & Chips		

16,50

Op de huid gebakken Zalm

18,00

180 gr. rundvlees, bacon, relish
gecarameliseerde uien, tomaat
en augurk
200 gram kipsaté met pindasaus,
bosui en gefrituurde uitjes

SOE P
Zoete aardappelsoep

walnoten, pompoen, rucola
en honing

6,50
5,50

runderstoof met groenten en friet
180 gram zijdelende met roseval,
seizoensgroenten en pepersaus
gefrituurde heekfilet met
remouladesaus
met witte wijnsaus en kruidenolie

DINER

DIAP VERSIE

HOOFDGERECHTEN vervolg

DESSERTS

Vegetarische quiche

17,50

Dame blanche

6,50

Ravioli

17,50

Chocodroom

8,00

Cheese cake

7,00

Crème brûlée

7,00

gevuld met spinazie en geitenkaas
deegkussentjes gevuld met ricotta
en bospaddestoelen en een saus
van Parmezaan

witte choco-ijs, choco-mousse,
macaron en slagroom
seizoen-ijs, rood fruit en
coulis

KID S
Patatje met...		

kroket, frikandel, kipnuggets,
of vissticks

vanille-ijs met chocoladesaus
en slagroom

7,00

vanille-ijs en slagroom

SUPPLEM EN TEN
Friet
Aardappeltjes uit de oven
Groene salade
Geroosterde groenten

3,50
4,00
3,50
4,00

ME E R HO OF DG EREC H T E N E N Z O D E Z E P A G I N A !

