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MENUKAART

ALLERGIEëN?
Laat het ons weten!

ONTBIJT
Tot 15.00 uur

CROISSANT OF TOAST
Belegen boederijkaas en boter (v) | 5
Beenham en boter | 5
Huisgemaakte jam en boter (v) | 4

ONTBIJT LUXEMBOURG | 18
Croissant, toast, pistolet, roerei, belegen
boerderijkaas, beenham, huisgemaakte jam,
boter, verse jus d’orange, koffie of thee
Ook lekker met gerookte zalm + 3

PANCAKES | 9
3 kleine pannenkoeken met blauwe bessen,
ahornsiroop en slagroom (v)

ENGELS ONTBIJT | 18.5
Toast, spiegelei, bacon, gebakken champignons,
chipolataworstjes, gegrilde tomaat, witte bonen
in tomatensaus, jus d’orange, koffie of thee

HARTIGE WAFEL | 9.5
Belgische wafel, spiegelei, bacon,
ahornsiroop en gepofte tomaat

EIERGERECHTEN
Tot 17.00 uur
Drie biologische eitjes met boterhammen, keuze uit wit of bruin

UITSMIJTER / OMELET (V) | 9.25
SUPPLEMENTEN:
champignon-tomaat | 0.75
belegen boederijkaas-ham-spek | 1
avocado | 1.5

ROEREI MET GEROOKTE ZALM | 13
Met bieslook en toast

12

TWAALF UURTJES
Tot 17.00 uur
VOOR ALS U NIET KUNT KIEZEN….

DELUXE | 15
2 boterhammen, tomatensoep,
garnalencroquet, gerookte zalm

STANDAARD | 12
2 boterhammen, tomatensoep,
kalfsvleescroquet, belegen boerderijkaas

BROODJES

SALADES

Tot 17.00 uur

POKE BOWL | 13.5

ZACHTE PISTOLET WIT OF BRUIN

Rijst, wortel, sojabonen, radijs, wakame,
avocado, broccoli, cashewnoten en
soja-sesamdressing (v)

GEROOKTE ZALM | 11.5

Met verse tonijn +7 of gerookte zalm + 5

Met mierikswortelcrème, kappertjes,
rode ui en bieslook

CAESAR | 14.5

TUNA MELT | 9.5

Romaine sla, gegrilde kipfilet, krokant spek,
Parmezaan, croutons, ei, ansjovis en
caesardressing

Huisgemaakte tonijnsalade, tomaat,
gegratineerd met cheddar

BELEGEN
BOERDERIJKAAS | 8.5
Met sla, gekonfijte tomaat, komkommer
en Dijon mosterd (v)

BEENHAM | 8.5

SOEPEN

Met honing-mosterd, tomaat,
cornichons en sla

TOMATENSOEP | 7.5
Van verse pomodori tomaten met
crème fraîche en basilicum (v)

CLUBSANDWICH
CLASSIC | 11.5

KLASSIEKE UIENSOEP | 9

Met gerookte kipfilet, bacon, sla,
tomaat en mayonaise

Gegratineerd met Gruyère (v)

CROQUE’S
Tot 17.00 uur
Na een goede croque hoef je nooit meer een tosti.
Perfect gebakken brood met gesmolten Gruyère, ham, bechamelsaus.
De Croque Monsieur is gewoon geweldig. De Croque Madame ook,
dan ligt er nog een gebakken eitje op.

MONSIEUR | 9.75
Met beenham, belegen boerenkaas, bechamelsaus, Gruyère

MADAME | 10.5
Net zo lekker als de monsieur maar dan met een gebakken ei

C

QUICHES VAN PETIT GATEAU
LORRAINE | 15
Met bacon, geserveerd met een kleine salade

TRUFFEL & PARMEZAAN | 16
Met truffel, Parmezaan en paddenstoelen, geserveerd met een kleine salade (v)

DE
LEKKERSTE
CROQUET!
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 kwamen er garnalencroquetten
bij op verzoek van café Luxembourg in
Amsterdam. De garnalencroquet heeft zelfs
landelijke bekendheid gekregen en daar zijn
we samen met Holtkamp erg trots op!
De beroemde Holtkamp-croquetten zijn een
origineel Holtkamp-product, maar ze hebben
het niet alleen gedaan. Ze hebben veel te
danken aan de smaakadviezen van culinair
journalist Johannes van Dam,
topkok John Halvemaan en
likeurstoker Cees van Wees.

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

2 GARNALEN | 14
Met citroenmayonaise

2 KALFSVLEES | 11
Met Dijon mosterd

2 KAAS | 11
Met grove mosterd (v)

KREEFTENCROQUETTEN | 11.5
3 kleine kreeftencroquetten met
citroenmayonaise en toast

LIEVER FRIET IN PLAATS VAN BROOD
+ 1.5

LUNCH HOOFDGERECHTEN
PENNE ARRABBIATA | 18
Verse penne, mild pittige tomatensaus, Parmezaan, gremolata, rucola en brood (v)

RIB-EYE | 23
Gegrilde rib-eye (225gr), pepersaus, geserveerd met friet en een frisse salade

MOSSELEN | 21
Klassieke mosselen gekookt in witte wijn met bouquet van groenten,
geserveerd met cocktailsaus, knoflooksaus en friet

LUXEMBURGER | 18.75
Black Angus burger, brioche bol, cheddar, bacon, sla, augurk, tomaat, rode ui,
cocktailsaus, geserveerd met friet en een frisse salade

VEGA BURGER | 18.75
Meatless burger gemaakt van seitan, hummus, sla, harissamayonaise, feta,
salsa van rode ui en munt, geserveerd met friet en een frisse salade (v)

DINERKAART
vanaf 17.00 uur

VOORGERECHTEN
BROODPLANKJE | 5.5
Met hummus en aïoli (v)

CARPACCIO | 12
Black Angus carpaccio, rucola, Parmezaan,
pijnboompitten, truffelolie en toast

VERSE TONIJN | 13
Dungesneden verse tonijn, citroen-gemberdressing, wakame, Japanse mayonaise en wasabi

KREEFTENCROQUETTEN VAN HOLTKAMP | 11.5
3 kleine kreeftencrouquetten met citroenmayonaise en toast

GEROOKTE ZALM | 12
Dungesneden gerookte zalm, avocado, sojabonen, sesam-sojadressing en radijs

CARPACCIO VAN COURGETTE | 9.75
Dungesneden courgette met paprikapesto, feta, pijnboompitten, zongedroogde tomaat en toast (v)

TOMATENSOEP | 7.5
Van verse pomodori tomaten met crème fraiche en basilicum (v)

KLASSIEKE UIENSOEP | 9
Gegratineerd met Gruyère (v)

SALADES
POKE BOWL | 13.5
Rijst, wortel, sojabonen, radijs, wakame,
avocado, broccoli, cashewnoten en
soja-sesamdressing (v)

QUICHES VAN
PETIT GATEAU

Met verse tonijn +7 of gerookte zalm + 5

LORRAINE | 15

CAESAR

Met bacon, geserveerd met een kleine salade

TRUFFEL & PARMEZAAN | 16
Met truffel, Parmezaan en paddenstoelen,
geserveerd met een kleine salade (v)

Klein 9.5 Groot 14.5
Romaine sla, gegrilde kipfilet, krokant spek,
Parmezaan, croutons, ei, ansjovis en
caesardressing

KINDERMENU
TOMATENSOEP | 5
Met brood (v)

BURGER | 10
Kleine hamburger met sla, friet, mayonaise, ketchup en appelmoes

KROKET | 9
Kroketje met friet, mayonaise, ketchup en appelmoes

PASTA | 9
Verse penne, tomatensaus en Parmezaan (v)

GEHAKTBALLETJES | 9
Gekruide gehaktballetjes met friet, mayonaise, ketchup en appelmoes

KINDERIJSJE | 5

DINERKAART
vanaf 17.00 uur

HOOFDGERECHTEN
RIB-EYE | 23
Gegrilde rib-eye (225gr), pepersaus, broccoli, zongedroogde
tomaat, artisjok en geroosterde roseval aardappels

MOSSELEN | 21
Klassieke mosselen gekookt in witte wijn met bouquet van
groenten, geserveerd met cocktailsaus, knoflooksaus en friet

PIEPKUIKEN | 21.5
Gegrilde piepkuiken “spatchcock”, dip van paprika,
broccoli, zongedroogde tomaat, artisjok en
geroosterde roseval aardappels

BURGERS

RODE CURRY MET ZALM | 19.5
Gebakken zalm, Indiase rode curry, rijst,
doperwten, mangochutney en knapperige broccoli

LUXEMBURGER | 18.75

RAVIOLI | 18.5

Black Angus burger, brioche bol,

Verse ravioli gevuld met pompoen, geserveeerd met

cheddar, bacon, sla, augurk, tomaat,

salieboter, Parmezaan, geroosterde walnoten en rucola (v)

rode ui, cocktailsaus, geserveerd met

SLIPTONGETJES | 21

friet en een frisse salade

In de boter gebakken sliptongetjes met citroen en

VEGA BURGER | 18.75

peterselie, geserveerd met friet en een frisse salade

Meatless burger gemaakt van seitan

PENNE ARRABBIATA | 18

met hummus, sla, harissamayonaise,

Verse penne, mild pittige tomatensaus,

feta, salsa van rode ui en munt,

Parmezaan, gremolata, rucola en brood (v)

geserveerd met friet en

SATÉ VAN OSSENHAAS | 23.5

een frisse salade
(v)

Spies van gegrilde ossenhaas (250 gr), huisgemaakte
satésaus, cassave, atjar, sambal en friet

E X T R A BIJGERECHTEN
FRIET (V) | 5
met mayonaise en ketchup

GEROOSTERDE ROSEVAL
AARDAPPELS (V) | 5
FRISSE SALADE (V) | 4

BROCCOLI, ARTISJOK
MET GEKONFIJTE TOMAAT
(V) | 6
BROODPLANK (V) | 5.5
met hummus en aïoli

DESSERTS
VERSE AARDBEIEN | 9
Verse aardbeien, aardbeienroomijs, aardbeiencoulis en slagroom

DAME BLANCHE | 7.5
Vanille ijs met chocoladesaus, geroosterde amandelen en slagroom

STICKY TOFFEE | 8.5
Sticky toffee cake, karamelsaus, vanille ijs en slagroom

WARME APPELTAART | 7.5
Met vanille ijs en slagroom

CAFE GOURMAND | 7.5
Koffie naar keuze met 3 verschillende bonbons van Holtkamp

KAASPLANKJE | 12.5
3 verschillende kazen, vijgencompote, walnoten, druiven, toast en crackers

BORRELKAART

PLANKJES
BROOD | 5.5
Met verse hummus en aïoli (v)

BOURGONDISCH | 18
2 verschillende kazen, vijgencompote, Parmaham, ossenworst,
2 kalfsbitterballen, 2 groentenbitterballen,
mosterd, zuur, nootjes, brood en crackers

KAAS | 12.5
3 verschillende kazen, vijgencompote, walnoten, druiven, toast en crakers (v)

AMSTERDAMSE
OSSENWORST | 7.5
Geserveerd met twee soorten mosterd
en Amsterdams zuur

PORTIE OUDE KAAS | 7.5
Geserveerd met twee soorten mosterd
en Amsterdams zuur
(v)

GEMENGDE NOTEN
VAN GOTJE | 4.75
(V)

NACHO’S
NACHO’S | 11
Heerlijke nacho’s uit de oven met
maïs, tomaat, rode ui, bonen, paprika,
gesmolten kaas, geserveerd met
crème fraîche en salsa

GEMARINEERDE OLIJVEN
4.75
(V)

BORRELKAART

HOLTKAMP
BITTERBALLEN
6 stuks
Bekroond als beste van het land

GARNALEN | 11.5
Met citroenmayonaise

MEDITERRAANSE GROENTEN | 7.5
Met kerriemayonaise (v)

KALFSVLEES | 7.5
Met Dijon mosterd

KAASTENGELS | 8

GEHAKTBALLETJES | 7.5

Met chilisaus (v)

Gekruide gehaktballetjes in mild pittige

8 stuks

tomatensaus met brood

VEGETARISCHE
LOEMPIA’S | 7.5
Met chilisaus (v)
8 stuks

GEMENGD BITTERGARNITUUR

PITTIGE
KIPPENPOOTJES | 8
Pittig gekruide kippenpootjes
met chilisaus

Kalfs-, groenten- en garnalenbitterballen,
kaastengels en vegetarische loempia’s

KREEFTENCROQUETTEN
VAN HOLTKAMP | 11.5

| 14
Groot 20 stuks | 26

3 kleine kreeftencroquetten

Klein 10 stuks

met citroenmayonaise en toast

