Heb je een allergie? Laat het ons weten,
wij houden hier altijd rekening mee!

Visgerechten
Stoofpotje van vis

18,75

witte wijn-dille saus

Gebakken zalmfilet

19,50

Hollandaise saus

Vleesgerechten
Saté ajam
kippendijen | pindasaus | seroen |
atjar | kroepoek

16,50

18,50

knoflooksaus | chilisaus

Schnitzel DUBBEL DUTCH

19,50

sinaasappel jus

Varkenshaas met champignon-roomsaus 19,50
Spareribs

Veluwse eendenborst

18,50

spek | ui | champignon | Old Amsterdam

Old Amterdam burger

17,50

Black Angus biefstuk

24,50

Verse friet met snack

6,95

runderburger | spek | ui | champignons |
tomaat | augurk | Old Amsterdam

pepersaus

Vegetarisch
Groentecurry
gestoomde rijst | casave chips

Bovenstaande gerechten worden
geserveerd met
bijpassend groentegarnituur, friet, salade
en compote

17,50

Groentestrudel

17,50

luchtig en krokant bladerdeeg |
seizoensgroenten

extra friet

2,50

extra pepersaus
extra champignonsaus

2,50
2,50

extra Hollandaise saus
extra witte wijn-dille saus

2,50
2,50

Dessert
Vanille ijs met slagroom

6,50

Boerenjongens met vanille roomijs

7,50

Appeltaart met vanille roomijs en slagroom

7,50

Vers fruit met boeren yoghurt

7,50

Dubbel Dutch soes, chocomouse, vanille roomijs en slagroom

7,50

Peanuts plaat gebak met vanille roomijs

7,50

Speciale koffie
Irish coffee

7,50

bruine suiker | Ierse whisky | slagroom

French coffee

Spanish coffee

7,50

Tia Maria | slagroom

7,50

Grand Marnier | slagroom

Italian coffee

7,50

Amaretto | slagroom

Likeur
Liq 43

4,00

Limoncello

4,00

D.O.M. Benedictine
Amaretto
Contreau

4,00

Grand Marnier
Tia Maria
Pisang Ambon

4,00

Volg ons op :

4,00
4,00

4,00
4,00

Om te beginnen
Boerenbrood

5,50

brood | kruidenboter

Gerookte zalm

11,50

Tomatensoep

5,50

Soep van de dag

5,50

Toast met gebakken
champignons

8,50

Pannenkoek met spek

7,50

verse room | stokbrood

9,50

garnalen | cocktailsaus

Carpaccio

9,50

sweet BBQ ribs

gerookte zalm | limoen | dille | toast |
roomboter

Garnalencocktail

Mini ribs

11,50

stokbrood

dungesneden ossenhaas |
pijnboompitten | pesto | zon gedroogde
tomaatjes | Old Amsterdam

Dubbel Dutch Kids
Pannenkoeken en poffertjes worden
standaard geserveerd met
poedersuiker en stroop

Pannenkoek naturel

Heb je een allergie? Laat het
ons weten, wij houden hier altijd
rekening mee!

6,50

DINERKAART

