
NAGERECHTEN
APPELCRUMBLE | 8.5
met vanille ijs en slagroom 

COUPE AARDBEIEN & MERINGUE CRUNCH | 9
Aardbeien roomijs, verse aardbeien, aardbeiencoulis, 

meringuecrunch, slagroom

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

SORBET VAN PERZIK & PROSECCO | 8.5
Perziksorbet overgoten met prosecco

KAASPLANKJE | 12.5
Selectie van Franse kazen, walnoten, druiven, chutney, crackers

CAFÉ GOURMAND | 7.5
Koffie naar keuze met drie bonbons van Holtkamp

Allergieën? Laat het ons weten! 

VANAF 17.00 UUR

 vegetarisch

 facebook.com/cafeluxembourg 

 instagram.com/cafeluxembourg

Spui 24 1012 XA Amsterdam 020-6206264

www.luxembourg.nl cafe@luxembourg.nl

DINER

VOORGERECHTEN
BROOD MET DIPS | 5.5

TOMAAT & BURRATA | 12
Selectie van verse tomaten, burrata en basilicumolie

KREEFTENCROQUETTEN VAN HOLTKAMP | 12
Drie kleine kreeftencroquetten van Holtkamp met citroenmayonaise en toast

CARPACCIO BLACK ANGUS | 12.5
Carpaccio, truffelmayonaise, pijnboompitten, Parmezaan en rucola

RODE BIET | 11
Carpaccio van rode biet, feta, gerookte olie, geroosterde amandelen en bieslook

GARNALENCOCKTAIL | 13
Klassieke garnalencocktail van Hollandse garnalen met cocktailsaus en toast

SALAD BOWLS
ORGANIC | 13
Gemengde salade, rode quinoa, avocado, 
cherrytomaatjes, wortel, radijs, alfalfa, 
yuzudressing

CAESAR | 13
Romaine sla, bacon, Parmezaan, gekookt ei,  
croutons, ansjovis, Caesardressing
Ook lekker met gegrilde kipfilet | + 3

SEAFOOD | 18
Gemengde salade, gerookte forel, 
Hollandse garnalen, gerookte zalm, avocado, 
kappertjes, komkommer, cocktailsaus

STEAK  | 17.5
Gemengde salade, gegrilde steak (125 gr), 
tomaat, gepickelde rode ui, rode peper, 
gekonfijte aardappeltjes, paddenstoelen, 
sojadressing

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

UIENSOEP | 9.5
Klassieke uiensoep gegratineerd 
met Gruyère

BISQUE | 12
Vissoep met Hollandse garnalen, 
crème fraîche en piment 
d’espelette

QUICHE VAN PETIT CHATEAU
QUICHE LUXEMBOURG | 16

met truffel, Parmezaan en paddenstoelen 

QUICHE LORRAINE | 15
met bacon en prei

VANAF 17.00 UUR

HOOFDGERECHTEN
MOSSELEN

Gekookt in een rijke bouillon
	 met	brood | 19
	 met	friet | 21
	 met	friet	en	brood | 23

PENNE ARRABBIATA | 18.5
Verse pasta met tomatensaus en selectie van 

verse tomaat met Parmezaan en toast

SATÉ VAN KIP | 21
Spies van gegrilde biologische kippendijen 

met huisgemaakte pindasaus, atjar, 
casave chips, sambal, gefrituurde uitjes,

geserveerd met friet

VEGAN CURRY | 18.5
Ramen noedels met courgette, tomaat, rode ui 

en doperwten in rode curry met gefrituurde 
broccoli en mangochutney

STEAK | 25
Gebakken biefstuk, geroosterde bietjes en 

gekonfijte aardappeltjes met pepersaus

FISH & CHIPS | 21
In bierbeslag gefrituurde kabeljauwfilet met 

remouladesaus, friet en een frisse salade

SLIPTONGETJES | 19.5
In de boter gebakken sliptongetjes (2 stuks) 

met citroen en peterselie, geserveerd met friet 
en een frisse salade

EXTRA’S / BIJGERECHTEN
FRIET  | 5
met mayonaise

GEKONFIJTE AARDAPPELTJES  |  5

FRISSE SALADE  |  4

GEROOSTERDE BIETJES  |  4.5 

BROOD MET DIPS  |  5.5

BURGERS
 

LUXEMBURGER | 17.5
Gegrilde Black Angus burger, 

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

geserveerd met friet

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

VEGA BURGER | 17.5
Vega burger van Sparc, 
brioche bol, sla, tomaat, 

gepickelde groenten, 
kruidenmayonaise, feta, 

geserveerd met friet

VANAF 17.00 UUR

 


