DINER
voorgerechten

hoofdgerechten

Worst van Brandt & Levie
lekker zelf snijden, met Amsterdams zuur

11,00

Steak frites
dé klassieker van Slager aan de Schans

19,00

Rilette van Jisper gans
met knoflookbrood

10,00

Spare ribs met Zaanse Sambal
met heerlijke sausjes, daar eet je
je vingers bij op

18,00

Saté Slager aan de Schans
met zelfgemaakte atjar en Zaanse
pindasaus

16,50

Bouillabaisse
een klassieker met rouille en croutons.
Mediterraans op z’n Zaans

19,00

Verse ravioli v
gevuld met spinazie en ricotta,
met truffelsaus

15,00

Kaasfondue v
met cruditée en brood

16,00

Zaanse mosterdsoep
met gerookte paling

8,00

Zaanse garnalencocktail
met een Zaans sausje en toast

12,75

Carpaccio Beemster rund
met truffelmayonaise

10,00

Salade caprese v
met burrata, tomaat en walnoot balsamico
Steak tartare à la Slager
maak ‘m zelf op smaak

8,50
11,00

Garnalenkroketjes
twee stuks, de enige echte van Holtkamp

8,50

nagerechten

voor de kids

Kaasplateau Le Cockelon
selectie van vier internationale kazen met
vijgenbrood en kweepeer compôte

11,00

IJs
met slagroom

6,00

Tarte tatin
omgekeerde warme appeltaart met perenijs

7,o0

Zaanse dame
6,50
vanille-ijs met Zaanse chocolade en slagroom

Voor de kids hanteren we geen aparte kaart.
We vinden al onze gerechten te lekker om niet
aan kinderen te serveren. We maken gewoon de
porties wat kleiner, zodat ook de kleine eter alles
kan kiezen van onze kaart.
Als extra toetje hebben we wel frisse waterijsjes

Waterijsje

Heb je een voedselallergie? Laat het ons weten.

1,50

DINNER

ENGLISH
MENU

start ers

main course

Dried sausage from Amsterdam
Served with pickled vegetables

11.00

Steak frites
One of our favorites

19.00

Goose rillettes
Served with garlic bread

10.00

Spare Ribs
With our local hot sauce

18.00

Saté ´Slager aan de Schans’
With pickled vegetables and
peanut sauce

16.50

Bouillabaisse
Home made fish soup with bread and
rouille sauce

19.00

Fresh ravioli v
Filled with spinach and ricotta cheese,
with a truffle sauce

15.00

Cheesefondue v
With vegetables and bread

16.00

Local mustardsoup
With smoked eel

8.00

Shrimp cocktail
With our own local sauce and toast

12.75

Beef carpaccio
With truffle mayonnaise

10.00

Caprese salad v
With burrata cheese, tomato and walnut
Steak tartare
Do it yourself

8.50
11.00

Shrimp croquettes
Two of the best Dutch shrimp croquettes

8.50

for children

desserts
Cheese plate from ‘Le Cockelon’
Selection of four international cheeses
served with fig bread

11.00

Ice cream
With whipped cream

6.00

Tarte Tatin
Warm apple pie with pear sorbet

7.00

Dame Blanche
Vanilla ice cream with local chocolate sauce

6.50

We do not have a seperate menu for the little ones.
We think all of our dishes are too good not to share
with childeren. We will make a smaller portion,
so they can choose anything from the menu.
We do have extra popsicles for dessert.

Popsicle

Please inform us of any food allergies.

1.50

