
DINER
SNACKS

VOORGERECHTEN
BROOD MET DIPS | 6 

KREEFTENCROQUETTEN VAN HOLTKAMP | 13
Drie kleine kreeftencroquetten van Holtkamp met citroenmayonaise en toast

CARPACCIO BLACK ANGUS | 13.5
Carpaccio, truffelmayonaise, pijnboompitten, Parmezaan en rucola

RAVIOLI | 12 
Ravioli gevuld met ricotta, rucola en tomaat met basilicum pesto

GAMBA’S | 13.5
 Gebakken gamba’s met knoflook, rode peper en citroen, geserveerd met toast 

BRUSCHETTA | 9 
met tomaat en basilicum

QUICHE VAN PETIT GATEAU
QUICHE LUXEMBOURG | 16.5 
met truffel, Parmezaan en paddenstoelen 

QUICHE LORRAINE | 15.5
met bacon en Gruyère

VANAF 17.00 UURVANAF 17.00 UUR

SALAD BOWLS
ORGANIC | 14 
Gemengde salade, rode quinoa, 
avocado, cherrytomaatjes, wortel, 
radijs, alfalfa, yuzudressing

CAESAR | 14.5
Romaine sla, bacon, Parmezaan, 
gekookt ei, croutons, ansjovis, 
Caesardressing

met gegrilde kip | + 3

SOEP
TOMATENSOEP | 8   
Soep van verse pomodori 
tomaten met crème fraîche en 
basilicum 

UIENSOEP | 9.5 
Klassieke uiensoep gegratineerd 
met Gruyère 

HOOFDGERECHTEN
MOSSELEN | 24

Gekookt in een rijke bouillon, 
geserveerd met friet en brood

SATÉ VAN KIP | 21.5
Spies van gegrilde biologische kippendijen 

met huisgemaakte pindasaus,
atjar, cassave chips, sambal en gefrituurde 

uitjes, geserveerd met friet

STEAK (200 gr) | 26
Gegrilde bavette, geroosterde 

seizoensgroenten en gekonfijte aardappeltjes 
met pepersaus

KALFSWANG | 23
Gestoofde kalfswang met aardappelpuree, 

bospeen en champignons
met jus van rode wijn

SPITSKOOL | 19.5 
Gegrilde spitskool met rode quinoa, 

walnotenpesto en gepofte tomaat

DORADE | 23
Op de huid gebakken doradefilet met 

salsa verde, seizoensgroenten en 
roseval aardappeltjes

NAGERECHTEN
COUPE AARDBEIEN & 

        MERINGUE CRUNCH | 9
Aardbeien roomijs, aardbeiencoulis, 

meringue crunch, slagroom

DAME BLANCHE ‘CHOCOTOFF’ | 8.5
Vanille ijs, chocotoff saus, 

geroosterde amandelen, slagroom 

COUPE LICOR 43 | 9
Licor 43 roomijs, appelcrumble, slagroom

APPELTAART VAN HOLTKAMP | 8
met vanille ijs en slagroom 

KAASPLANKJE | 12.5
Drie soorten kaas, vijgencompote en 

walnoten

BURGERS
 

LUXEMBURGER | 18.5
Biologische  burger, 

brioche bol, sla, tomaat, 
augurk, rode ui, cocktailsaus, 

geserveerd met friet

 EXTRA’S 
	 	 Cheddar | + 1
	 	 Bacon | + 1
	 	 Make	it	Double | + 5

VEGA BURGER | 18.5  
Redefine premium burger, 

brioche bol, sla, tomaat, 
gepickelde uien, 

kruidenmayonaise, feta, 
geserveerd met friet

KIDS MENU
KLEINE TOMATENSOEP  | 6      

HAMBURGER  |  12  
met friet en appelmoes

KALFSVLEES- OF KAASCROQUET  |  10
met friet en appelmoes

KLEINE SATÉ  |  12
met friet en appelmoes 

TWEE BOLLETJES IJS  |  6.5 
(vanille of aardbeien) met slagroom

Allergieën? Laat het ons weten! 

BIJGERECHTEN
FRIET met mayonaise  | 6  

GEKONFIJTE AARDAPPELTJES  |  5 

FRISSE SALADE  | 4  

BROOD MET DIPS  |  6 

GEMENGD BITTERGARNITUUR    
  klein, elk 2 | 9.5   

 groot, elk 4  | 18 
Draadjesvlees bitterballen, kaastengels, vlammetjes, loempia’s 

NACHOS CLASSIC | 12  
Tortillachips, mais, bonen, tomaat, Jalapeño, rode ui, cheddar, 

crème fraîche, tomatensalsa

LOADED FRIES CLASSIC | 13
met bacon crumble, Jalapeño, rode ui, tomaat, cheddar,

 crème fraîche, tomatensalsa 

FONDUE CAMEMBERT | 12  
Camembert uit de oven met knoflook en tijm, met brood 

GAMBA’S | 13.5
Gebakken gamba’s met knoflook, rode peper en citroen, geserveerd met toast

VANAF 12.00 UUR

 vegetarisch

 facebook.com/cafeluxembourg 

 instagram.com/cafeluxembourg

Spui 24 1012 XA Amsterdam 020-6206264

www.luxembourg.nl cafe@luxembourg.nl

WARME SNACKS

KAASTENGELS 8 stuks  | 9   

LOEMPIA’S 8 stuks | 9  

VLAMMETJES 8 stuks | 9

SPICY KIPPENPOOTJES | 9
met sriracha mayonaise

FRIET | 6 
met mayonaise

AMSTERDAMS KOUD 

PORTIE OUDE BEEMSTER | 8   

PORTIE LEVERWORST | 7

PORTIE OSSENWORST | 8  

GEMENGDE OLIJVEN | 5 

NOTEN VAN GOTJÉ | 5 

BITTERBALLEN  VAN HOLTKAMP

DRAADJESVLEES BITTERBALLEN |  8
6 stuks, met mosterd

MEDITERRANE GROENTEN | 8  
6 stuks, met groene kruidenmayonaise

GARNALENBITTERBALLEN | 12.5
6 stuks, met citroenmayonaise

BORRELKAART
AMSTERDAMS PLANKJE | 16

Draadjesvlees bitterballen, ossenworst, leverworst, oude kaas, 
Amsterdams zuur, gemengde noten
shotje Oude Bols Genever  | + 3 pp


