
soep pannenkoeken

plates

gebak

broodjes

salades

special tosti's

Pompoensoep                   6,5
Licht pittige vegetarische pompoensoep. geserveerd met brood en boter
Uiensoep                    7
Gegratineerd met Gruyère kaas. geserveerd met brood en boter

Geitenkaassalade                           14              
Gegratineerde geitenkaas met honing, appel, baby spinazie, 
pijnboompitten, zoete aardappelchips en een vinaigrette
Hete Kipsalade                           14              
kippendijen uit de wok met tauge, bosui en sesamzaad. 
Afgeblust met pittige ketjap saus
Tonijnsalade                                    14              
Groene salade met huisgemaakte tonijnsalade, komkommer, 
ui en een frisse vinaigrette

Cheesy                                7
jong belegen kaas. geserveerd op een gegrilde foccacia
Classic                               7,5
Beenham en jong belegen kaas. geserveerd op een gegrilde foccacia
cAPRESE                   7,5
mOZzARELLA, tOMAAT EN pESTO, geserveerd op een gegrilde foccacia 
tUNAMELT                             8
huisgemaakte tONIJNSALADE en OLD AMSTERDAM, geserveerd op een 
gegrilde foccacia 
Chicken                                          8
Kip, spinazie, mozzarella, pesto en zongedroogde tomaten. 
Geserveerd op een gegrilde foccacia

oLD aMSTERDAM                            7,5 
met gemengde sla en truffelmayonaise
Tonijnsalade                                      8              
MET GEMENGDE SLA, RODE UI EN kappertjes
Amsterdamse Osseworst                                    8.5              
met gemengde sla, rode ui, augurk, gekookt ei en truffelmayonaise
oSSENHAAS cARPACCIO                            9              
MET gemengde sla, Old Amsterdam, PIJNBOOMPITTEN EN truffelmayonaise
HETE kIP                                                  9,5             
kippendijen UIT DE WOK, MET TAUGE, BOSUI en SESAMZAAD. 
afgeblust met pittige ketjapsaus
uITSMIJTER                                                     v.a 7,5              
DRIE spiegelEIEREN MET KEUZE UIT HAM, KAAS EN/OF BACON 
1 euro per supplement
VAN DOBBEN KROKETTEN                                               8               
TWEE kalfsvleesKROKETTEN, GESERVEERD MET MOSTERD
VAN DOBBEN GROENTEKROKETTEN                                             8                     
TWEE GROENTEKROKETTEN, GESERVEERD MET MOSTERD

Pannenkoek              V.A 6,5                                       
standaard met stroop, poedersuiker en nutella. 
AAN TE VULLEN MET DE VOLGENDE SUPPLEMENTEN:   
 APpel
 kaas           
 Spek                                                                       
1 EURO PER SUPPLEMENT. ALLE COMBINATIES MOGELIJK
            

Fish And Chips        15
2 lekkerbekjes geserveerd met ravigottesaus en ambachtelijke friet 
kipsate                                        17,5              
sate van gemarineerde kippendijen, geserveerd met atjar, seroendeng, 
satesaus, kroepoek, ambachtelijke friet en gemengde salade
Amstelhoeck burger                                    17,5              
100% beefburger van de grill op een BRIOCHE BOL met 
aMSTELHOECKsaus, bacon, old amsterdam, tomaat, komkommer, 
augurk en Sla, geserveerd met ambachtelijke friet
Amstelhoeck vegaburger         17,5     
van de grill op een meergranenbol, getopt met AMSTELHOECKsaus, 
old amsterdam, tomaat, komkommer, augurk en sla. geserveerd met 
ambachtelijke friet
SPARERIBS          19,5     
AFGELAKT MET EEN ZOET-PITTIGE MARINADE. GESERVEERD MET FRIET, 
COLESLAW, AIOLI EN COCkTAILSAUS

appelgebak                           4,5
wisselend gebak                           4.7

AMSTELHOECK
lunch

DESSERTS

Chocomousse                                      7  
mousse van pure chocolade met slagroom
DAME BLANCHE                            7
VANILLE-IJS MET CHOCOLADESAUS EN SLAGROOM
appel pulletje        7              
Pint met warm appelgebak, met vanille-ijs en slagroom



Pannenkoek              V.A 6,5                                       
standaard met stroop, poedersuiker en nutella. 
AAN TE VULLEN MET DE VOLGENDE SUPPLEMENTEN:   
 APpel
 kaas           
 Spek                                                                       
1 EURO PER SUPPLEMENT. ALLE COMBINATIES MOGELIJK
            

Fish And Chips        15
2 lekkerbekjes geserveerd met ravigottesaus en ambachtelijke friet 
kipsate                                        17,5              
sate van gemarineerde kippendijen, geserveerd met atjar, seroendeng, 
satesaus, kroepoek, ambachtelijke friet en gemengde salade
Amstelhoeck burger                                    17,5              
100% beefburger van de grill op een BRIOCHE BOL met 
aMSTELHOECKsaus, bacon, old amsterdam, tomaat, komkommer, 
augurk en Sla, geserveerd met ambachtelijke friet
Amstelhoeck vegaburger         17,5     
van de grill op een meergranenbol, getopt met AMSTELHOECKsaus, 
old amsterdam, tomaat, komkommer, augurk en sla. geserveerd met 
ambachtelijke friet
SPARERIBS          19,5     
AFGELAKT MET EEN ZOET-PITTIGE MARINADE. GESERVEERD MET FRIET, 
COLESLAW, AIOLI EN COCkTAILSAUS

AMSTELHOECK
lunch

Chocomousse                                      7  
mousse van pure chocolade met slagroom
DAME BLANCHE                            7
VANILLE-IJS MET CHOCOLADESAUS EN SLAGROOM
appel pulletje        7              
Pint met warm appelgebak, met vanille-ijs en slagroom

SOUPS pancakes

plates

sandwiches

salads

special toasts

Pumpin soup                   6,5
Lightly spicy vegetarian pumpkin soup. Served with bread and butter
Onion soup                     7
gratinated with gruyère cheese. Served with bread and butter

goat cheese salad                           14              
gratinated goat cheese with honey, apple, baby spinach, 
pine nuts, sweet potato chips and a vinaigrette
hot chicken salad                           14              
stir-fried chicken thighs, bean sprouts, spring onions and 
sesame seeds. finished with spicy soy sauce
Tuna salad                           14              
Green salad with Home made tuna salad with cumcumber, onion, 
and a vinaigrette

Cheesy                                7
cheese. served on a grilled foccacia
Classic                               7.5
Ham and cheese. served on a grilled foccacia
cAPRESE                   7,5
Mozzarella, tomato and Pesto, served on a grilled foccacia 
tUNAMELT                             8
Tuna salad witH Old amsterdam cheese, served on a grilled foccacia
Chicken                                8
Chicken, spinach, mozzarella, pesto and sun-dried tomatoes. 
served on a grilled foccacia 

oLD aMSTERDAM cheese                          7,5 
with mixed lettuce and truffle mayonnaise
Tuna salad                                      8              
with mixed lettuce, red onions and capers
Amsterdam (raw) beef sausage                                    8.5              
wit mixed lettuce, red onion, pickle, boiled egg and mustard
tenderloin carpaccio                            9              
with mixed lettuce, Old Amsterdam cheese, pine nuts 
and truffle mayonnaise 
Hot chicken                                                  9,5             
stir-fried chicken thighs, bean sprouts, spring onions and sesame seeds. 
finished with spicy soy sauce
fried eggs                                                                v.a 7,5              
three fried eggs (sunny side up). natural or with ham, cheese and/or 
bacon (1 euro per supplement)
Amsterdam croquettes        8               
two veal filled ‘van dobben’ croquettes with mustard on the side 
amsterdam vegetable croquettes                                             8             
  two vegetable filled ‘van dobben’ croquettes with mustard on the side

Pancakes                       from 6,5                                      
served with powdered sugar, syrup and Nutella. 
with your choice of the following supplements:                                          
 Apple        
 Cheese             
 Bacon       
1 euro per supplement. all combinations are possible
            

FISH and Chips                                15              
2 Fish fillets SERVED WITH tartar sauce and FRIES 
chicken skewer                                 17,5              
MARINATED CHICKEN THIGHS WITH SEROENDENG, ATJAR AND PEANUT SAUCE. 
SERVED WITH FRIES AND SALaD
Amstelhoeck burger                                    17,5              
100% grilled beef burger on a brioche bun, topped with dille 
Mayonnaise bacon, tomato, cucumber and lettuce. 
served with fries and mayonnaise
Amstelhoeck veggieburger         17,5     
from the grill on a MULTIGRAIN bun. topped with homemade sauce, 
old amsterdam cheese, tomato, cucumber and lettuce. 
served with fries and mayonnaise 
SPARE RIBS          19,5     
finished with a sweet-spicy marinade, served with cocktailsauce and 
aioli, coleslaw, fries and mayonnaise 

DESSERTS

Chocomousse                                     7  
Mousse from dark chocolate with whipped cream
DAME BLANCHE                           7
three scoops of vanilla ice cream with whipped cream and  
chocolate sauce
appel pint                                                                                        7              
warm apple pie with vanilla ice cream and whipped cream. 
served in a pint

pastries
apple pie                             4,5
varying pies                           4.7


