-Restaurant Spuiplein 41meat - fish - drinks - bites

-ZomerWe worden toch allemaal blij van de zon?
Heerlijk buiten eten en drinken.
Als het terras vol zit, houd er dan wel een
beetje rekening mee dat het ietsjes langer
kan duren. De mannen in de keuken werken
er keihard aan om al het lekkers vlot uit de
keuken te laten komen.

-Gin & TonicBulldog gin + Mediterranean Fever tree 9,85 euro
Copper head + Fever tree Elderflower 15 euro
Copper head black batch + Indian tonic 15 euro
V2C gin + Fever tree Indian tonic 11,75 euro

Hendrick's + Thomas Henry 10,50 euro
Filliers dry + Fever tree Elderflower 10,50 euro
Bobby's gin + Fever tree Clementine tonic 9,95
Monkey 47 + Fentimans 14,50 euro
Sloane's + Mediterranean Fever tree 9,25 euro
Tanqueray + Fever tree Indian tonic 7,50 euro
Gin Mare + Mediterranean Fever tree 12,50 euro
Bombay + Fever tree Indian tonic 7,50 euro

-Selectie van de chef

35 euro-

Tataki van tonijn
of Aardappelsalade
∞
Zalm papillot
of Rundersteak '41'
∞
Yoghurt pannacotta met chocomousse

-CocktailsMojito Classic 5,95 euro
Sparkling Happiness 5,95

euro

cava - jus d'orange - martini fiero

-Mocktailsnon alcohol
mojito appel 4,50 euro
Tropical rose aperitivo 3
Home made ice tea 3 euro

euro

-BitesOester nr 2 - limoen 2,50 euro p/st.

schaaltje droge worst
5 euro

Gemarineerde olijven 4 euro

Nacho's uit de oven
emmentaler kruidenkaas - bosui
7,50 euro

Bordje rauwe ham 6,50 euro

Bordje gerookte zalm
6,50 euro

Scampi - panko - wasabi
1,50 euro p/st.

Schaaltje cervelaat
6 euro

'Assorti 41' bites
olijven - mosselen kruidenkaas - gamba's
2 oesters
15 eur

Gamba 2 st. knoflook
5 euro
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Hieronder staan een 16 - tal gerechtjes. Links de koude, rechts de warme
gerechten. Met deze gerechtjes kun je heel leuk je lunch of diner naar eigen
smaak invullen. Combineer 2 of 3 gerechtjes om een volledig diner te nuttigen.
Of kies 1 voorgerecht, en op de rechterpagina een heerlijk hoofdgerecht.
De keuze is aan jou.

-Voorgerechten-Koud-

-Warm-

Garnalencocktail - cocktailsaus

Rode poon - chorizo - tomaat groene kruiden

15 euro

12,50 euro

Tataki van tonijn - wasabi - wakame sesam

Gewokte mosselen - limoen knoflook - roomboter - dragon

15 euro

12,50 euro

Geschroeide carpaccio van
rundvlees - tomaat - parmezaan

Zwezerik - tarte tatin - kalfswang knolselder

12,50 euro

15 euro

Aardappelsalade - groene asperge spek - 62 °C eitje - kruidenschuim

Gamba's

- knoflookboter groene kruiden

5 st. gepeld

12,50 euro

12,50 euro

Steak tartaar - 62 °C eitje crouton - piccalilly crème

Garnalenkroketten - salade cocktailsaus

12,50 euro

15 euro

King krab - noodle salade - groene
kruiden

Bouillabaisse '41' - kabeljauw schol - mosselen - gamba - tomaat

15 euro

15 euro

Salade met geitenkaas - ham tomaat - pijnboompit

Quiche Lorraine - pulled pork bbq saus

12,50 euro

12,50 euro

Salade tonijn - komkommer - tomaat
- sesam

Suggestiesoep vraag welke

15 euro

6,50 euro

-BijgerechtenBrood - citroenboter en kruidenboter
3,50

euro

Portie friet - 2,50

euro

Heeft u een allergie? Meld het ons!

-Lunch tot 16.00 uurBroodje pastramiham rauwkost
8,50 euro

Sandwich gerookte zalm
- kruidenkaas
9,50 euro

Broodje Old Amsterdam

Tosti’s 8,50 euro
Ham - kaas
Ham - kaas - roerei
Pulled pork - kaas - bbq
saus
Mozzerella - tomaat

met basilicumpesto

8,50

euro

Boerenomelet - 9,50

euro

Uitsmijter - ham - kaas
8,50 euro

Rundvleesbitterballen
1 euro per stuk

Alles wordt vers bereid en er
wordt met liefde gekookt, we
wijzen u erop dat dit tijd kost
en vragen u de bereidingstijd te
respecteren.

-Hoofdgerechten-Vis-

-Pasta-

Mosselen natuur Jumbo kruidenmayonaise

Spaghetti - mosselen - basilicum pesto

19,50 euro

15,50 euro

Krokant gebakken paling kruidenmayonaise - salade

-Vlees-

28,50 euro

Visbord '41' - kabeljauw - poon schol - gamba - oester garnalenjus

Licht gerookte gegrilde entrecote
- groente - salade
250 gr. 19,50 euro

Rundersteak
225 gram - groente

22,50 euro

In de oven gegaarde kabeljauw tomatensaus - zeekraal emmentaler
20,50 euro

Roggevleugel - kappertjes

21,50 euro

Rundersteak '41'
quacamole - nacho's - tomatensalsa
- champignon
22,50 euro

20,50 euro

Gevulde zeebaars - tomaat rozemarijn - knoflookvinaigrette

Duroc varkenshaas - chorizo courgette - mosterd
19,50 euro

24,50 euro

Gegrilde zalm - choronsaus groene asperges - paksoi - ei
21,50 euro

Steak tartaar a la minute - salade
- crouton - 62 °C eitje
250 gr. 22,50 euro

boeuf bourguignon - runderstoof zilverui - champignon
19,50 euro

-KipPiepkuiken provencaal uit de oven rozemarijn - knoflook - antiboise

Sauzen 2,50 euro
Champignon
Peperroom
Madeiraknoflook
Choron

18,50 euro

-DessertDame Blanche 'new style' vanille ijs 75% chocoladeschuim
8 euro

Vanilleparfait - roodfruitcustard creme de cassis
8 euro

Tiramisu - lange vinger - koffie vanilleijs
8 euro

Yoghurt pannacotta - framboos chocolademousse
8 euro

Coupe aardbei - vanille - slagroom
7,50 euro

Wafeltje - aardbei - mascarpone vanille
8 euro

-ZoetigheidAppelkruimel - uit eigen keuken - 4
Suggestietaart - 4

euro

euro

de moeite waard om te vragen welke taart
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-KinderkaartVoorgerechtjes
Garnalencocktail
7,50 euro
Steak tartaar
7,50 euro
Gamba's uit de oven
7,50 euro

Hoofdgerechtjes
Runderbiefstuk
15 euro
Slibtongetje
15 euro
Bordje met verschillende gebakken vis
15 euro
Runderstoofpotje
15 euro
Frikandel of kroket 6,50 euro

-Selectie van de chef3-gangen 35 euro

Aardappelsalade
asperge - 62 °C eitje - spek - oude kaas
of

Tataki van tonijn
wakame - wasabi - sesam
∞

Rundersteak '41'
quacamole - nacho's - tomatensalsa - champignon
of

Zalm Papillot
tomaat - rozemarijn - knoflookvinaigrette
∞

Yoghurt pannacotta met chocolademousse

