om mee te beginnen
1.

BROODPLANK

2.

TWEE RENDANGKROKETJES

6

met aïoli

sriracha mayonaise

7

voorgerechten
3.

4.

RIXT’S STARTER VLEESPLANK

-

14 pp (minimaal 2 personen)

truffelsalami • amsterdamse uitjes
carpaccio van black angus • broadbeans • manchego kaas
san daniele ham • olijfolie • tomaat • toast
rendang kroketjes • sriracha mayonaise

RIXT’S STARTER VISPLANK

14 pp (minimaal 2 personen)

- gamba’s • pikant gewokt • salsa van knoflook en peper
- amelander palingkroketjes • gembermayonaise
- gerookte zalm • avocado • crumble van japanse kruiden

5.

UIENSOEP

6.

TOM KHA KAI

6

amelander kaascroutons
8

sereh • koriander • spaanse pepers • kip

7.

CARPACCIO VAN BLACK ANGUS

13

gemarineerd met truffel • broadbeans • manchego kaas • pesto

8.

TRUFFELSALAMI

9.

SAN DANIELE HAM

10.

GEROOKTE ZALM

11.

SALADE GEGRILDE PEER

11

12.

AMELANDER KROKETJES

9

13.

SISSENDE GARNALEN

amsterdamse uitjes

12

olijfolie • tomaat • toast

12

14

avocado • crumble van japanse kruiden
radijs • knolselderij • crumble van walnoot • yoghurt-dip

proeverij van verschillende amelander kroketjes
12

pikant gewokt • salsa van knoflook en peper

Heeft u een allergie? Meld dit dan gerust bij uw bediening.
= vegetarisch

= vegan

= spicy

hoofdgerechten
alle hoofdgerechten worden geserveerd met krieltjes met schil

14.
14a.
14b.
14c.
15 .

BLACK ANGUS BIEFSTUK

22

chimichurri boter • super mals!
+ ketjap-sesam 2

+ gebakken champignons, spek en ui
+ g a m b a ’s 5

VARKENSHAAS

3

19

champignons • spek • ui

16.

PULLED CHICKEN

17.

BEST BURGER IN TOWN

18.

KABELJAUWFILET

19.

GAMBA’S

20.

THAISE CURRY

18

pinda-crumble saus • atjar van komkommer en paprika • geserveerd met frietjes
18

100% black angus beef • little gem sla • tomaat • kaas • bacon • BBQ saus • geserveerd met frietjes
20

beurre blanc • kerriezout
20

pikant gewokt • salsa van knoflook en peper

17

kokosmelk • thaise groenten • tempeh

samen delen s pecia ls
hoofdgerechten die perfect zijn om lekker samen te delen.
onderstaande gerechten zijn voor minimaal 2 personen.

21.

RIXT’S VLEESPLANK

-

22.

RIXT’S VISPLANK

-

19.50 pp

flat iron black angus biefstuk • ketjap-sesam
varkenshaas • champignons • ui • spek
pulled chicken • pinda-crumble saus
frites rendang
huisgemaakte atjar van komkommer en paprika
geroosterde seizoensgroenten
19.50 pp

kabeljauw • beurre blanc • kerriezout
zalmfilet • op de huid gebakken
gamba’s • pikant gewokt • salsa van knoflook en peper
gestoomde venkel en spinazie
krieltjes met schil

sides
onderstaande bijgerechten kunnen prima gedeeld worden met twee personen.

23.

SPICY BROCCOLI

24.

GEMENGDE TOMATENSALADE

25.

FRIETJES

26.

KRIELTJES MET SCHIL

knoflook • chili

4
3

tomaat • komkommer • broadbeans • balsamico siroop
mayonaise

4
4

Heeft u een allergie? Meld dit dan gerust bij uw bediening.
= vegetarisch

= vegan

= spicy

nagerechten
27.

CHOCOLATE & VANILLA

28.

LEMON PIE

8

witte chocolademouse • chocoladetaartje • chocoladesaus • vanille-ijs
7

met bolletje limoncello-ijs
tip: neem er een shotje huisgemaakte limoncello bij!

29 .

AMELANDER IJS

30.

VANILLE CRÈME BRÛLÉE

31.

KINDERIJSJE

3

3.50 per bol

keuze uit de smaken: vanille, twix, cookie dough, limoncello en caramel
8

met caramel-ijs
met verrassing

4

Kid s specia ls
geserveerd met komkommer en appelmoes

32.

FRIET MET KROKET

33.

FRIET MET FRIKANDEL

34.

FRIET MET KIPNUGGETS

7

borrelen
Vergeet Van Dobben en De Bourgondiër bitterballen. Wij hebben een
unieke rundvlees bitterbal naar eigen recept!
Onze bitterbal heeft een heerlijk krokante korst en een vulling van fijne,
supermalse ragout en heerlijk draadjesvlees.

35.

10 stuks

10

36.

BROKKEN OUDE KAAS

37.

GEMARINEERDE OLIJVEN

38.

BROODPLANK

8

met amsterdamse uitjes en mosterd

met aïoli

6

4

