
ONTBIJT
ONTBIJT LUXEMBOURG | 18.75 
Croissant, toast, pistolet, roerei, belegen boerderijkaas, 
beenham, jam, boter, verse jus d’orange, koffie/thee

CROISSANT OF TOAST
Belegen boerderijkaas en boter  |  5 
Beenham en boter  |  5
Huisgemaakte jam en boter  |  4 

BREAKFAST BOWLS
GRANOLA | 9  

Biologische yoghurt, huisgemaakte granola, banaan, 
aardbeien, druiven en honing

HEALTHY | 11.5  
Rode quinoa, avocado, edamame boontjes, radijs, wortel, 

gekookt eitje en croutons

EIERGERECHTEN
3 biologische eitjes met witte of bruine boterhammen

UITSMIJTER / OMELET | 9   
     extra’s  Belegen boerderijkaas | 1.25  
 Beenham | 1.25
 Spek | 1.25
 Gebakken paddenstoelen | 1.25 
 Tomaat | 1  
 Gerookte zalm | 4
 Avocado | 2

ROEREI MET GEROOKTE ZALM | 13.5
met bieslook en toast

ROEREI MET GEBAKKEN PADDENSTOELEN | 12.5   
met tuinkruiden en toast

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

QUICHE VAN PETIT CHATEAU
QUICHE LUXEMBOURG | 16 
met truffel, Parmezaan en paddenstoelen

QUICHE LORRAINE | 15
met bacon en prei 

SALAD BOWLS
ORGANIC | 13.5 
Gemengde salade, rode quinoa, avocado, cherrytomaatjes, 
wortel, radijs, alfalfa, yuzudressing

CAESAR | 14
Romaine sla, bacon, Parmezaan, gekookt ei, croutons, 
ansjovis, Caesardressing

met gegrilde kip  | +3

TAARTEN
APPELTAART | 5

TAART VAN DE DAG  | 5.5    

met slagroom | + 0.75 

CROQUES 

Na een goede croque hoef je nooit meer een tosti. 
Perfect gebakken brood met gesmolten Gruyère, beenham, 
bechamelsaus. De Croque Monsieur is gewoon geweldig. 

De Croque Madame ook, maar dan ligt er ook nog een 
gebakken eitje op.

MONSIEUR | 11

MADAME | 12

TWAALFUURTJE
Keuze uit witte of bruine boterhammen

CLASSIC | 13.5
2 boterhammen, tomatensoep, 
Holtkamp kalfsvleescroquette en beenham

VEGA | 13.5 
2 boterhammen, tomatensoep, 
Holtkamp kaascroquette en belegen boerderijkaas

DE LUXE | 16.5
2 boterhammen, tomatensoep, 
Holtkamp garnalencroquette en gerookte zalm

OPEN SANDWICHES
TUNA | 10.5
Huisgemaakte tonijnsalade, rucola en tomaat

BELEGEN BOERDERIJKAAS | 9.5  
Sla, gekonfijte tomaat, komkommer en Dijon mosterd

HUMMUS | 10  
Hummus met geroosterde paprika, geroosterde bietjes, 
gekonfijte tomaat en rucola

CARPACCIO | 12.5
Rundercarpaccio, truffelmayonaise, rucola, 
Parmezaan en pijnboompitten

BLTCA | 13
Bacon, sla, tomaat, gegrilde kip en avocado

NORDIC | 13.5
Gerookte zalm, komkommer, sla, kappertjes en
mierikswortelmayonaise

TOT 12.00 UUR TOT 16.00 UUR TOT 16.00 UUR

BURGERS
LUXEMBURGER | 17.5
Black Angus burger, 
brioche bol, sla, tomaat, 
augurk, rode ui en 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 en feta,
geserveerd met friet

ONTBIJT
BRUNCH
LUNCH
SNACKS

BORRELKAART
AMSTERDAMS PLANKJE | 15
Kalfsvleesbitterballen, ossenworst, leverworst, oude kaas, 
Amsterdams zuur, gemengde noten
shotje Oude Bols Genever  | + 3 pp

AMSTERDAMS KOUD
PORTIE OUDE BEEMSTER | 7.5  

PORTIE LEVERWORST | 6.5

PORTIE OSSENWORST | 7.5

GEMENGDE OLIJVEN | 5  

NOTEN VAN GOTJÉ | 5  

WARME SNACKS 
KAASTENGELS  8 stuks  | 8.5 

LOEMPIA’S  8 stuks | 8 

VLAMMETJES  8 stuks | 8.5

SPICY KIPPENPOOTJES | 8
met sriracha mayonaise

GEMENGD BITTERGARNITUUR 
kalfsvleesbitterballen, kaastengels, vlammetjes, 
vega loempia’s
klein (elk 2) | 8.5
groot (elk 4) | 16.5

NACHOS CLASSIC | 11  
tortillachips, mais, bonen, tomaat, Jalapeño, rode ui, 
cheddar, crème fraîche, tomatensalsa
met gegrilde kip | + 3

LOADED FRIES CLASSIC | 12
met bacon crumble, Jalapeño, rode ui, tomaat, cheddar,
crème fraîche, tomatensalsa 
met gegrilde kip | + 3

HOLTKAMP CROQUETTEN
Onze Holtkamp croquetten worden geserveerd met 
gefrituurde peterselie. Keuze uit witte of bruine 
boterhammen. 

2 KALFSCROQUETTEN | 11.75
met Dijon mosterd 

2 KAASCROQUETTEN | 11.75  
met grove mosterd

2 GARNALENCROQUETTEN | 14.25
met citroenmayonaise

3 KLEINE  KREEFTENCROQUETTEN | 12.5
met citroenmayonaise en toast

friet i.p.v. brood | + 2

HOLTKAMP BITTERBALLEN 
KALFSVLEES | 8
6 stuks, met Dijon mosterd 

MEDITERRANE GROENTEN | 8  
6 stuks, met groene kruidenmayonaise 

GARNALEN | 12.5
6 stuks, met citroenmayonaise

 vegetarisch

 facebook.com/CafeLuxembourgAmsterdam 

 instagram.com/cafeluxembourg_amsterdam

Spui 24 1012 XA Amsterdam 020-6206264

www.luxembourg.nl cafe@luxembourg.nl

VANAF 12.00 UUR

DE LEKKERSTE CROQUETTE!
Kalfscroquetten maken sinds 1969 deel uit van het 

assortiment van Patisserie Holtkamp. In de loop der 
jaren zijn ze telkens verfijnd, maar de basis is hetzelfde 

gebleven. Eind jaren 80 is op verzoek van Café 
Luxembourg de garnalencroquette toegevoegd aan het 

Holtkamp assortiment. De garnalencroquette heeft zelfs 
landelijke bekendheid gekregen en daar zijn we samen 

met Holtkamp erg trots op! De beroemde garnalen 
croquette is een origineel Holtkamp-product dat mede is 
ontwikkeld door culinair journalist Johannes van Dam, 
topkok John Halvemaan en likeurstoker Cees van Wees.

VANAF 12.00 UUR

TOT 16.00 UUR


