VOORGERECHTEN | STARTERS
Diverse biologische groenten met crème van pompoen, mozzarella, chips van vergeten groenten
en pesto olie
Various organic vegetables with cream of pumpkin, mozzarella, forgotten vegetable chips and
pesto oil

€

9,50

Carpaccio van hereford rund met truffel crème, Amsterdamse ui en Reypenaer
Carpaccio of hereford beef with truffle cream, Amsterdam onion and Reypenaer

€

10,50

Gemarineerde eendenborst met crème van pompoen en een crumble van pistache
Marinated duck breast with cream of pumpkin and pistachio crumble

€

10,50

Gepelde gamba’s met knoflookolie, Spaanse peper en saffraan kroepoek
Peeled gambas with garlic oil, Spanish peppers and saffron crackers

€

10,75

Gemarineerde zalm met crunchy tonijn, gel van Kikkoman, truffelaardappel en gele
biet.
Marinated salmon with crunchy tuna, gel of Kikkoman, vitelotte noir and yellow beet

€

11,75

SOEPEN | SOUPS
Crème van knolselderij met uitgebakken eenden spekjes
Cream of celeriac with baked duck bacon

€

6,25

Bretonse van vissoep met garnalen witvis
Breton fish soup with shrimps and whitefish

€

7,25

Onze allergenen kaart is op aanvraag beschikbaar

Our allergens menu listing is available on request
Prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en/of typefouten. Al onze prijzen zijn inclusief BTW

Prices quoted may be subject to change due to misprints. All princes are including VAT.

HOOFDGERECHTEN | MAIN COURSE
Aardappel spinazie taartje met zalf van wortel en kruiden olie
Potato spinach pie with cream of carrot and herb oil

€

17,50

Diamant rundhaas met jus van rozemarijn, mousseline en gegrilde babymais
Diamond beef roast with rosemary gravy, mousseline and grilled baby corn

€

19,50

Snoekbaars met garnalensaus, bimi en kroepoek van rode curry
Zander with shrimp sauce, bimi and red curry crackers

€

19,75

AMRÂTH SATEH AJAM
Scharrelkipfilet, met pindasaus, atjar en kroepoek, geserveerd met verse frites of stokbrood
Free range chicken filet with peanut sauce, pickled veggies and prawn crackers, served with
fresh chips or baguette

€

17,50

GIO BURGER XL
Huisgemaakte dubbele hamburger met gebakken spek en uitjes, gesmolten kaas en tomaat
Homemade double burger with fried bacon and onions, melted cheese and tomato

€

17,50

AMRÂTH SPECIALS

Onze allergenen kaart is op aanvraag beschikbaar

Our allergens menu listing is available on request
Prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en/of typefouten. Al onze prijzen zijn inclusief BTW

Prices quoted may be subject to change due to misprints. All princes are including VAT.

SIDE DISHES
Supplement Frites met mayonnaise
Supplement Fries with Mayonnaise

€

3,50

Supplement Salade
Supplement Salad

€

3,50

Supplement brood met boter
Bread with aioli and herb butter

€

3,50

€

9,95

NAGERECHTEN | DESSERTS
Grand Dessert Lapershoek
Grand Desert Lapershoek

Onze allergenen kaart is op aanvraag beschikbaar

Our allergens menu listing is available on request
Prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en/of typefouten. Al onze prijzen zijn inclusief BTW

Prices quoted may be subject to change due to misprints. All princes are including VAT.

