
AMADORE.NL/DOMBURG   

amadore

grand café

  vegetarisch

Socializers

Gemarineerde olijven   6
Brood met 3 smeersels   5
vers afgebakken brood met aioli, roomboter 
en tapenade  
Old Amsterdam kaasblokjes   7,5
grove mosterd 
Van Dobben Bitterballen  
8st 9       12st 13        16st 17
rundvlees bitterballen met grove mosterd
Vlammetjes
8st 8,5     12st 12,5     16st 16,5
krokante snack met pikante gehaktvulling  
en chilisaus 

Kaastengels   
8st 8,5     12st 12,5     16st 16,5
krokante snack met een vulling  
van oude kaas

Amadore Goes Asia  12
18st gefrituurde Aziatische hapjes
Butterfly Garnalen
8st 8,5     12st 12,5     16st 16,5
krokante garnalen met chilisaus 
Nacho’s   9,5
warme nacho’s met cheddar,  
guacamole, salsa en zure room
Amadore Plank  
2 personen 17,5     4 personen 29,5
bitterballen, vlammetjes, kaastengels,  
butterfly garnalen, Aziatische hapjes, 
Old Amsterdam, prosciutto,  
cornichons en olijven 

broodjes &
lunchgerechten
tot 17.00 uur
Tosti Ham & Kaas  6,5
ham, kaas en Amadore tostisaus
Toast Caprese   7,5
mozzarella, tomaat en pesto
Toast Prosciutto  8,5
prosciutto di parma, mozzarella, tomaat, 
abrikoos en basilicum
Italiaanse bol met Carpaccio  11,5
grana padano, rucola en truffelmayonaise
Italiaanse bol met Tonijnsalade  9,5
frisse tonijnsalade, appel, rode ui, kappertjes, 
sla en tomaat
Italiaanse bol Gezond  8,5
sla, tomaat, komkommer, ham, kaas en ei
Club Zalm  13,5
gerookte zalm, roomkaas, bieslook,  
sla, tomaat, avocado en friet

Club Kip  12,5
kip, curry mango mayonaise, ei, tomaat,  
sla en friet
Van Dobben Rundvlees Kroketten  9,5
2  rundvleeskroketten, grove mosterd,  
brood of friet
Garnalenkroketten  15,5
2 garnalenkroketten, cocktailsaus,  
brood of friet 

Flammkuchen tot 17.00 uur
Bacon  12,5
rode ui, zongedroogde tomaat en crème fraîche
Pizza   10,5
champignons, rode ui, zongedroogde tomaat 
en crème fraîche
Zalm  12,5
gerookte zalm, rode ui, zongedroogde tomaat 
en crème fraîche

pasta’s

Bolognese  15,5
tagliatelle met rundvlees, wortel, ui, tomaat,  
knoflook en grana padano
Kip & Pesto  17,5
tagliatelle met kip, tomaat, grana padano  
en pestoroom (ook  te bestellen 14,50)

Verse Zalm  19,5
tagliatelle met zalm, spinazie, broccoli,  
pijnboompitjes, zongedroogde tomaat  
en romige saus (ook  te bestellen 14,50)

salades

Classic Caesar  16,5
romanasla met kip, ei, bacon en caesardressing
Salade Geitenkaas   14,5
geitenkaas, avocado, appel, honing en noten
Salade vis  17,5
gerookte zalm, tonijnsalade en gamba’s

Poké bowls

Poké Bowl Vis  14,5
sushirijst met zalm, avocado, zoetzure  
komkommer, maïs, wortel en taugé
Poké Bowl Steak  14,5
sushirijst met tataki van steak, avocado,  
zoetzure komkommer, maïs, wortel en taugé
Poké Bowl Vega   12,5
sushirijst met gemarineerde tofu, kikkererwten,  
avocado, zoetzure komkommer, maïs, wortel 
en taugé

Kindermenu

Kinderpasta  8,5
half portie pasta naar keuze   
Snack  8,5
frikandel of kroket met friet en appelmoes
Kinderburger  8,5
met friet en appelmoes
Kinder cheeseburger  9,5
met friet en appelmoes
Kinderijsje  5,5
vanille-ijs, slagroom en een verrassing

voorgerechten

Gamba’s Pil Pil  15,5
klassiek Spaans gerecht met knoflook,  
peper en olijfolie
Vitello Tonnato  15,5
kalfsfricandeau met rucola, zongedroogde 
tomaat en tonijnmayonaise
Rundercarpaccio  15
grana padano, rucola en truffelmayonaise
Appeltje geitenkaas   11,5
appel gevuld met geitenkaas
2 Garnalenkroketten  14
Zeeuwse Creuses   17,5
half dozijn Zeeuwse oesters met  
citroen en vinaigrette

Soepen

Romige Tomatensoep   8,5
crème fresh en basilicumolie
Zeeuwse Vissoep  14,5
mosselen, Hollandse garnaaltjes en kabeljauw

Hoofdgerechten 
Vlees

Steak On Stone  28,5
ossenhaas geserveerd op een hot stone van 
400 °C met 3 sausjes en dagverse groenten
Pork Tomahawk  24,5
licht gepekelde pork tomahawk (350 gr)  
met koolsla, chipotlemayonaise en  
frisse chunky salsa
Amadore Burger  17,5
brioche broodje met 100% rundvleesburger,  
rode ui, bacon, cheddar, tomaat, augurk  
en koolsla
Amadore Kipsaté  17,5
gemarineerde kipfilet met pindasaus,  
atjar, krokante uitjes en kroepoek 

Hoofdgerechten  
Vis

Mosselen  23,5
traditioneel in witte wijn gestoomde Zeeuwse  
mosselen (1kg) met 3 sausjes, sla en friet
Zeebaars  23,5
op de huid gebakken zeebaarsfilet met zoete 
aardappel, venkelsalade en peterselieolie
Zalm  22,5
gegrilde zalm met citroengras-saus,  
zwarte rijst en krokante bimi
Vispannetje  24,5
gevuld met zalm, gamba’s, schol, kabeljauw, 
zeekraal en witte wijnroom

Hoofdgerechten 
Vega

Hasselback Pompoen   16,5
met ras el hanout, limoen, bosui, knoflook, 
crumble van pistache en gerookte amandelen
Amadore No Beef Burger   16,5
brioche broodje met 100% vegetarische  
burger, rode ui, bacon, cheddar, tomaat,  
augurk en koolsla

Desserts

Crème Brûlée  7,5
bol vanille-ijs en slagroom
Dame Blanche  7,5
vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom
New York Style Cheesecake  8,5
vanille-ijs, frambozencoulis en slagroom
Klassieke Sorbet  7,5
3 soorten sorbetijs, vers fruit en slagroom
Chocolademousse  8
rood fruit en slagroom


