U kunt tussen 9.00 en 17.00 uur
genieten van onze ontbijtjes,
eiergerechten en broodjes, de rest
van de menukaart is de gehele dag
beschikbaar. Eet smakelijk!

MENU

CAFÉ - BRASSERIE

Spui 24 | 1012 XA Amsterdam
020-6206264
www.luxembourg.nl | cafe@luxembourg.nl

ONTBIJT
tot 17.00 uur

ONTBIJT LUXEMBOURG 17,5
Croissant, toast, pistolet, roerei, belegen
boerderijkaas, beenham, huisgemaakte jam,
boter, verse jus d’orange, koffie of thee
Ook lekker met gerookte zalm +3
ENGELS ONTBIJT 18
Toast, spiegelei, bacon, chipolata
worstjes, gegrilde tomaat,
witte bonen in tomatensaus,
verse jus d’orange, koffie of thee
GRANOLA & AARDBEIEN (V) 8,75
Met boerenyoghurt en honing
CROISSANT OF TOAST 4,75
Met belegen boerderijkaas of
beenham en boter
CROISSANT OF TOAST (V) 3,75
Met huisgemaakte jam en boter

TAARTEN
WISSELENDE TAARTEN 5,8
Van Holtkamp
APPELTAART 5
Met vanille ijs +2 | met slagroom +0,75

Soepen
TOMATENSOEP (V) 7,5
Verse pomodori tomaten met
crème fraîche en basilicum
KLASSIEKE UIENSOEP (V) 9
Gegratineerd met Gruyère

EIERGERECHTEN

tot 17.00 uur | Drie scharreleitjes met
boterhammen, keuze uit wit of bruin
UITSMIJTER |
OMELET (V) 9,25
Supplementen:
champignons, tomaat (v) 0,75
belegen boerderijkaas, beenham, spek 1
ROEREI 13
Met gerookte zalm, bieslook en toast

CROQUETTEN

MONSIEUR 9,5
Sandwich met beenham, belegen
boerenkaas, bechamelsaus,
Gruyère
MADAME 10
Net zo lekker als de madame
maar dan met een gebakken ei

DELUXE 14
2 boterhammen, tomatensoep,
garnalencroquet, gerookte zalm
STANDAARD 12
2 boterhammen, tomatensoep,
kalfsvleescroquet, belegen boerderijkaas

Voor als u niet kunt kiezen….

BROODJES / Sandwiches
tot 17.00 uur
keuze uit wit of bruin brood

VISSALADE 16
Salade met gerookte zalm, Hollandse
garnalen, kappertjes, bieslook, komkommer,
vinaigrette van verse kruiden
CAESAR 14
Romaine sla, gegrilde kipfilet,
krokant spek, Parmezaan, croutons, ei,
ansjovis, caesardressing
SALADE MOZZARELLA (V) 14
Salade met biologische mozzarella uit
Groningen, gedroogde tomaatjes,
cherrytomaatjes, verse basilicum,
pijnboompitten, basilicumvinaigrettee

CAPRESE (V) 9,5
Met biologische mozzarella uit
Groningen, basilicum, tomaat
BEENHAM 8
Met honing-mosterd, tomaat,
cornichons, salade
OUDE BEEMSTER OF BELEGEN
BOERDERIJ KAAS (V) 8
Met sla, gekonfijte tomaat, komkommer,
Amsterdams zuur, Dijonmosterd

TUNA MELT 9,5
Huisgemaakte tonijnsalade, gegratineerd
met cheddar en geserveerd met
tomatensalsa
GEROOKTE ZALM 11,5
Met mierikswortelcrème, kappertjes,
rode ui, bieslook
CLUBSANDWICH CLASSIC 11,5
Met gerookte kipfilet, bacon, sla,
tomaat, mayonaise

BURGERS

Flammkuchen

(Keuze uit wit of bruin brood)

(Liever friet in plaats van brood +1,5)

12 UURTJES

SALADES

van Holtkamp

2 GARNALENCROQUETTEN
Met citroenmayonaise 14
2 KALFSVLEESCROQUETTEN
Met Dijon mosterd 11
2 KAASCROQUETTEN (V)
Met grove mosterd 11

CROQUE’S

KLASSIEK 8
Met dunne ringen prei, reepjes gerookt spek
VIS 9,5
Met gerookte zalm, rode ui, kappertjes
VEGETARISCH (V) 8,5
Met geitenkaas, gemarineerde tomaatjes,
pompoenpitten

LUXEMBURGER 18,5
Black Angus Burger, brioche bol, bacon, cheddar, sla, augurk,
tomaat, rode ui, cocktailsaus, friet, frisse salade
OLD DUTCH BURGER 18,5
Black Angus Burger, brioche bol, Oude Beemster kaas, mayonaise met mosterd
en Bols Corenwijn, salsa van Amsterdams zuur, friet, frisse salade
Vraag naar ons MENU VOOR KINDEREN

BIJGERECHTEN
FRIET met mayonaise en ketchup 4,75

KLEINE GERECHTEN
PROEVERIJ LUXEMBOURG 15
Kreeftencroquet van Holtkamp met
citroenmayonaise, Hollandse garnalencocktail,
gerookte zalm met mierikswortelcrème,
geserveerd met toast
KREEFTENCROQUETTEN 11,5
3 kleine kreeftencroquetten van Holtkamp,
citroenmayonaise, toast
GARNALENCOCKTAIL 11
Klassieke garnalencocktail met Hollandse
garnalen, cocktailsaus, sla, toast
SERRANOHAM MET RUCOLA 9,5
Met gemarineerde tomaatjes, pijnboompitten,
kruidenvinaigrette, toast

|

GEROOSTERDE GROENTEN 4

|

FRISSE SALADE 3,75

|

BOERENBROOD met kruidenboter en olijfolie 4,75

HOOFDGERECHTEN
RIB-EYE 225 gr. 23,5
Gegrilde rib-eye met kruidenboter, geroosterde groenten, friet
ROADKILL GRILL CHICKEN 21
Een echte barbecue klassieker die zijn naam leent aan zijn platgewalste vorm
die wordt verkregen door het volledig uitbenen van de kip.
Geserveerd met chimichurri, frisse salade, friet
MOULES MARINIÈRES 20,5
Klassieke mosselen met bouquet van groenten en witte wijn, twee sausjes, friet
FISH & CHIPS 19,5
Gefrituurde kabeljauwfilet met krokant korstje van bierbeslag, remouladesaus, friet, frisse salade
RAVIOLI (V) 18,5
Gevuld met spinazie en ricotta, geserveerd met salieboter
en een salade van rucola en gemarineerde tomaatjes
WISSELEND GERECHT VAN DE WEEK
De bediening vertelt u hier meer over

DESSERTS
BELGISCHE WAFEL 8,5
Warme Belgische wafel met
vanille ijs, slagroom,
verse aardbeien
DAME BLANCHE 7,5
Vanille ijs met chocoladesaus,
geroosterde amandelen, slagroom
KAASPLATEAU 11
Drie soorten kaas geselecteerd
door onze kaasleverancier Erik’s
Delicatesse, walnoten, vijgenjam
ALLERGIEËN?
Laat het ons weten!

