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DINER MENU  
Alle items voor uw diner zijn zorgvuldig uitgezocht. 

Producten komen uit directe omgeving, zijn biologisch of hebben een goed verantwoord verhaal.  

— VOORGERECHT     
Romige paddenstoelen soep met gebakken beukenzwam 8       

Gefrituurde aubergine met Hollandse quinoa salade, gerookte entrecôte  12
en salsa van Hollandse cherrytomaten, granaatappel en rucola     

Hartige pannenkoekjes met gegrilde courgette, avocado crème, Hollandse garnalen en rivierkreeftjes  12

Carpaccio van bieten met blauwschimmelkaas, walnoten en een citroen dressing  8  

— HOOFDGERECHT     
Caesar salade met gegrilde kippendij   12/16  

Pasta met pittige tomatensaus, gefrituurde aubergine, rode peper en Alkmaarse oude kaas  16 

Op de huid gebakken zalmfilet met gestoofde spitskool en prei, Roseval aardappelen en groene asperges  26 

Genummerde biefstuk van de haas gewikkeld in spek met Roseval aardappelen, groene asperges,  35
crème van knolselderij en pepersaus

Gegrilde entrecôte met friet, salade en pepersaus  27

Hulscher’s burger van de ‘dubbeldoel koe‘ op een sesam brioche met kropsla,  18
Nederlandse cheddar, tomaat, augurk, spek, rode ui en Amsterdamse uitjes relish geserveerd met friet        

 
— NAGERECHTEN     
Crème Brûlée van tonkabonen met frambozen en karamel roomijs                     8

Chocolade brownie fudge met huisgemaakte witte chocolade ijs         8

Gekarameliseerde banaan met kaneel, frambozen en walnootijs             8

VOOR 1 EURO MEER, MAAK JE DEZE STAD EEN BEETJE MOOIER EN ZORG JE DAT DE DAK- EN THUISLOZE 
AMSTERDAMMER OOK ETEN EN EEN SLAAPPLEK KRIJGT. WIL JE MEER HIEROVER TE WETEN KOMEN KIJK DAN OP STREETSMART.NL

INFORMATIE OVER VOEDSEL ALLERGIE IS BESCHIKBAAR
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DINNER MENU 
All items for your dinner have been carefully selected. 

Products come from the immediate vicinity, are organic or have a well-founded story.

— STARTER
Creamy mushroom soup with panfried beech mushrooms   8    

Fried eggplant with Dutch quinoa salad, smoked sirloin steak and salsa   12
of Dutch cherry tomatoes, pomegranate and rocket leafs   

Savoury pancakes with grilled courgette, avocado crème, Dutch (grey) shrimps and crayfish  12 

Beetroot carpaccio with blue cheese, walnuts and a lemon dressing 8

— MAIN     
Caesar salad with grilled chicken   12/16 

Pasta with spicy tomato sauce, fried eggplant, red pepper and Alkmaar old cheese  16

Salmon fillet baked on the skin with stewed pointed cabbage and leek, Roseval potatoes and green asparagus  26 

Numbered fillet steak wrapped in bacon with Roseval potatoes, green asparagus,  35
celeriac cream and pepper sauce   

Grilled sirloin steak with fries, salad and pepper sauce  27

Hulscher’s burger of the ‘multi purpose cow‘ on a sesame brioche with lettuce,  18
Dutch cheddar, tomato, pickle, bacon, red onion and Amsterdam onion relish served with fries  

 
— DESSERT       
Crème Brûlée of tonka beans with raspberries and caramel ice cream   8

Chocolate brownie fudge with homemade white chocolate ice cream      8

Caramelized banana with cinnamon, raspberries and walnut ice cream        8

FOR 1 EURO MORE, YOU MAKE THIS CITY A BIT MORE BEAUTIFUL AND YOU ENSURE THAT THE HOMELESS PEOPLE IN AMSTERDAM 
ALSO EAT AND GET A PLACE TO SLEEP. IF YOU WANT TO FIND OUT MORE ABOUT THIS, PLEASE VISIT WWW.STREETSMART.NL

INFORMATION ABOUT FOOD ALLERGIES IS AVAILABLE


