ONTBIJT
tot 16.00 uur

CAFÉ - BRASSERIE

LUNCH

ONTBIJT LUXEMBOURG 17,5
Croissant, toast, pistolet, roerei,
boerenkaas, beenham, jam, boter,
verse jus d’orange, koffie of thee
ONTBIJT DELUXE 22,5
Croissant, toast, pistolet, roerei, boerenkaas,
beenham, gerookte zalm, fruitsalade, jam,
boter, verse jus d’orange, koffie of thee
CHAMPAGNE ONTBIJT
voor 2 personen 80
2 maal een deluxe ontbijt met een
½ fles Taittinger champagne
ENGELS ONTBIJT 18
Toast, spiegelei, bacon, chipolata
worstjes, gegrilde tomaat, champignons,
witte bonen in tomatensaus, boter,
verse jus d’orange, koffie of thee
ENGELS ONTBIJT 2.0 +4
Bloody Mary in plaats van
verse jus d’orange
GRANOLA (V) 6,8
Met boerenyoghurt en honing
VERSE FRUITSALADE (V) 6,5

EIERGERECHTEN

tot 16.00 uur | geserveerd met brood
UITSMIJTER | OMELET |
ROEREI (V) 9,25
Supplementen:
champignons, tomaat (v) 0,75
boerenkaas, beenham, spek 1
rosbief 1,5
ROEREI 13
Met gerookte zalm, bieslook, toast

Spui 24
1012 XA Amsterdam
Telefoon 020-6206264
www.luxembourg.nl
cafe@luxembourg.nl
TOAST
Met boerenkaas en boter (v) 4,25
Met beenham en boter 4,25
Met jam en boter (v) 3,25
CROISSANT
met
met
met
met

boerenkaas en boter (v) 4,75
beenham en boter 4,75
jam en boter (v) 3,75
boter (v) 3,5

CROQUE’S

12 UURTJES

MONSIEUR 9,5
Sandwich met beenham, belegen
boerenkaas, bechamelsaus,
Gruyère
MADAME 10
Idem, met een gebakken ei

STANDAARD 12,5
Tomatensoep, 2 boterhammen,
kalfsvleeskroket, boerenkaas
DELUXE 14,5
Tomatensoep, 2 boterhammen,
garnalenkroket, gerookte zalm

Soepen

BROODJES

keuze uit wit of bruin stokbrood

ERWTENSOEP 9
Hollandse erwtensoep met rookworst
en roggebrood met katenspek
UIENSOEP (V) 8,75
Klassieke uienesoep
gegratineerd met Gruyère
TOMATENSOEP (V) 7,5
Verse pomodori soep met
crème fraîche en basilicum

KROKETTEN
van Holtkamp

BEENHAM 8
Met Dijon mosterd
BELEGEN
BOERENKAAS (V) 8
Met sla, tomaat, komkommer,
Dijon mosterd, zuur
OUDE KAAS (V) 8,5
Met sla, tomaat, komkommer,
grove mosterd
MOZZARELLA (V) 9,5
Buffelmozzarella, verse tomaat,
zongedroogde tomaat, gegrilde
courgette, paprikapesto, verse basilicum

GEROOKTE ZALM 11,5
Met sla, tomaat, komkommer,
rode ui, mierikswortelmayonaise
ROSBIEF 10,5
Met sla, truffelmayonaise,
Parmezaan
PASTRAMI 9,5
Warme pastrami, zuurkool,
Dijon Mosterd
TUNA MELT 9,5
Met huisgemaakte tonijnsalade,
tomaat, cheddar,
tomatensalsa

(wit of bruin brood)

CLUBSANDWICH

2 KALFSVLEESKROKETTEN met Dijon mosterd 11
2 KAASKROKETTEN (V) met grove mosterd 11
2 GARNALENKROKETTEN met citroenmayonaise 14

CLASSIC met kipfilet, bacon, sla, tomaat, mayonaise 11,5
ZALM met gerookte zalm, sla, komkommer, rode ui, kappertjes,
mierikswortelcrème 14

(friet in plaats van brood +1,5)

SALADES
NIÇOISE 17
Verse tonijn met een Franse kruidenkorst,
salade, krieltjes, gekookt ei, olijven,
kappertjes, haricots verts, tomaat,
rode ui, vinaigrette

HOOFDGERECHTEN
GEGRILDE RIB-EYE 225 gr. 23,5
Met kruidenboter, friet, frisse salade

CAESAR 14
Romaine sla, kip, krokant spek, ei,
Parmezaan, croutons, ansjovis, caesardressing

LUXEMBURGER 18,5
Black Angus Burger, brioche bol met sesam,
bacon, cheddar, sla, augurk, tomaat, rode ui,
cocktailsaus, friet, frisse salade

ALLERGIEËN? Laat het ons weten!

BIJGERECHTEN

MOSSELEN 22,5
In witte wijn gekookte mosselen,
bouquet van groenten, knoflooksaus,
cocktailsaus, friet, frisse salade
PENNE POMODORI (V) 17,5
Verse penne, salsa rosso,
Parmezaan, verse basilicum
FRISSE SALADE 3,75

|

FRIET met mayonaise 4,75

