lies mich

Read me

Broodjes

Pizza's

geserveerd op rustico wit of triangel bruin

Hoofdgerechten Vlees

geserveerd met frites en gemengde salade

Margherita

Pulled chicken

11,50
10,50

10,50

tomatensaus, basilicum, mozzarella en salami

tonijnsalade, rode ui en kaas

Hawaï

Gezond

tomatensaus, basilicum, mozzarella, ham en ananas

8,50
ham, kaas, tomaat, komkommer, augurk en gekookt ei
Zalm
12,50
gerookte zalm, bieslookroomkaas, rucola en rode ui
Martino
12,50
filet americain, augurk, rode ui, tabasco, gekookt ei
en mosterd
Carpaccio
12,50
rundercarpaccio, truffelmayonaise, grana padano,
rucola en pijnboompitten
Rundvleeskroketten mosterd
7,50
geserveerd op dik gesneden witte of bruine boterhammen
Garnalenkroketten pittige mayonaise
15,50
geserveerd op dik gesneden witte of bruine boterhammen
Kaaskroketten mosterd
9,50
geserveerd op dik gesneden witte of bruine boterhammen

Eiergerechten

geserveerd op dik gesneden witte of bruine boterhammen

Uitsmijter ham & kaas
Uitsmijter Amadore
ham, kaas en spek
Omelet ham, kaas, spek en rode ui

7,50
8,50

6,50
7,50
7,50

12-uurtje

geserveerd op dik gesneden witte
of bruine boterhammen

Vlees 13,00
tomatensoep met balletjes, rundkroket,
carpaccio en spiegelei
Vis 15,50
vissoep, garnalenkroket, gerookte zalm en spiegelei

Wafel met suiker en slagroom
Wafel aardbeien

Pollo

14,00

tomatensaus, basilicum, mozzarella, kip, rode ui,
champignons en rucola

Diavolo

14,50

Kipsaté

17,50
19,50
18,50

Gewokte kip

17,50

gewokte groenten en chiliwoksaus

Bolognese

15,00

rundergehakt, groenten, rucola, gruyère
en tomatensaus

Biefstuk in jus

19,50

dik gesneden boterhammen wit of bruin of friet

Pollo

15,00

kipfilet, champignons, rucola, gruyère
en pestoroomsaus
Scampi 10 stuks
scampi's, rode paprika, rucola, gruyère,
courgette en roomsaus

17,50

Hoofdgerechten Vis

geserveerd met frites en gemengde salade

Gewokte scampi's 10 stuks

19,50

gewokte groenten en chiliwoksaus

Fish & Chips

16,00
22,50

geserveerd met brood en boter

remouladesaus
Sliptongen 2 stuks
in de roomboter gebakken met citroen

Zalm

22,50

Zee salade

gegrilde zalmfilet, dillesaus en citroen

Maaltijdsalades

17,50
gerookte zalm, tonijnsalade, avocado, appel, tomaat,
komkommer, gemengde salade en citroendressing
Caesar kip
17,00
kip, bacon, gekookt ei, parmezaan, croutons,
gemengde salade en caesardressing
Caesar scampi
17,50
scampi's, gekookt ei, parmezaan, croutons,
gemengde salade en caesardressing
Geitenkaas
16,50
geitenkaas, honing, croutons, appel, tomaat,
komkommer en gemengde salade

Soepen

geserveerd met brood en boter

Tomatensoep

Kindermenu

Friet met snack naar keuze
Spaghetti bolognese
Pannenkoek naturel

7,50
7,50

stroop en poedersuiker
Kinderijsje met verrassing

5,95

Desserts

Dame blanche
6,50

Crème brûlée
vanille-ijs en slagroom

8,50
9,50

uit de oven met aioli, tomatentapenade en boter

Carpaccio
12,50
rundercarpaccio, truffelmayonaise, grana padano, rucola
en pijnboompitten
Garnalenkroketten
14,00
2 stuks met pittige mayonaise en citroen

8,50

AMADORE.NL/MARKTCAFE

Sorbet

8,00
8,50

3 soorten ijs, vruchtensaus, fruit en slagroom

olijfolie, knoflook, chilipepertjes en bieslook

Knoflookbrood

7,50

vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom

met balletjes, koksroom en basilicum
10,50
rijkelijk gevuld met diverse vissoorten en schelpdieren

7,50

frikandel of kroket, mayonaise en appelmoes

Noordzee vissoep

met suiker en slagroom
Allergenen? Vraag het ons!

16,50

gewokte groenten en chiliwoksaus

met suiker en slagroom (seizoen)

Wafel warme kersen

No beef burger

Holy Smoke Ribs
Gewokte biefstukreepjes

verse spaghetti

Gamba pil pil 8 stuks

7,00
8,50

16,50

satésaus, atjar, kroepoek en gebakken uitjes

geserveerd met brood en boter

7,50
8,50
8,50
9,00
10,00

Kipburger

vegetarische burger, tomaat, augurk, rode ui
en hamburgersaus

tomatensaus, basilicum, mozzarella, salami,
rode pepers en parmezaan

Pasta's

16,50

rundvlees, tomaat, augurk, spek, rode ui, cheddar
en hamburgersaus
tomaat, augurk, rode ui en honing-mosterdsaus

Voorgerechten

Pannenkoeken & wafels
Naturel
Appel
Kaas
Spek
Spek & kaas

12,50

8,50

Tosti's

Ham & kaas
Italië tomaat, mozzarella en pesto
Hawaï ham, kaas en ananas

Beef burger

tomatensaus, basilicum en mozzarella

Salami

kip, bbq-saus, rode ui en champignons

Tuna melt

9,50

Voor bij de borrel

Bitterballen 8 stuks met mosterd
Kaastengels 8 stuks met chilisaus
Zeezout brood

9,00
8,50
9,00

aioli, tomatentapenade en boter

Nacho’s
9,50
tomaten, rode ui, bieslook, peterselie, cheddar,
dipsauzen: crème fraîche, tomatensalsa en guacemola
Blokjes jonge kaas met mosterd
6,50
Borrelplank XL voor 2 personen
18,50
blokjes kaas, salami, brood, 6 stuks warme snacks,
augurkjes, sausjes en smeersels
Bittergarnituur warm gemengd 12 stuks 12,50
te bestellen tot 17:00h

Vegetarisch

