DINER
Van harte welkom, we zijn blij dat je er (weer)
bent! In verband met Covid-19 zijn er heel veel
regels opgesteld. Wij kiezen er voor niet alle
regels hier nogmaals uit te schrijven. Deze zijn wel
beschikbaar voor je, dus vraag er gerust naar bij
een van onze medewerkers.

hoofdgerechten
Steak frites 160 g.		
Steak frites 220 g.		
dé klassieker van Slager aan de Schans

18,00
23,50

Saté Slager aan de Schans		
kipsaté met atjar, Zaanse pindasaus
en kroepoek

17,50

• Je verplaatst geen tafels en/of stoelen
•	Je volgt de maatregelen vanuit de overheid
• Je volgt onze aanwijzingen
• Je geniet en hebt een leuke tijd bij ons

Gegrilde zalmfilet		
met Zaanse mosterdsaus

21,75

Hele geroosterde kip ‘roadkill style’
Halve geroosterde kip ‘roadkill style’
met patat en appelcompote

26,00
16,50

voorgerechten

Lamscurry		18,50
lekker pittig met koriander en naanbrood

Dit zijn volgens ons de belangrijkste regels:

3,50

Slagersplank
10,50
Chorizo, Pata Negra en Salchichon met
geroosterd brood, tomaat en Amsterdams zuur
Ortiz Sardines
met toast

Ravioli van doperwten en geitenkaas v
met citrussaus en parmesaen

15,50

Vegan burger v		14,50
met rodeuiencompote, tomaat, komkommer
en vegan kaas

9,00

Carpaccio van Beemster rund
met truffelmayonaise en parmesaen

10,00

nagerechten

Gerookte vis aan de Schans
lekker met biet en soja-sesamvinaigrette

11,75

Tarte tatin		
warme omgekeerde appeltaart met vanille-ijs

7,50

Salade Caprese v
burrata, tomaat, rucola en balsamicosiroop

9,50

Zaanse dame		
vanille-ijs met Zaanse chocoladesaus
en slagroom

6,50

Zaanse mosterdsoep
met gerookte paling en brood

7,50

Crème brûlée		
met chocolade-ijs

7,00

Kokosijs		7,50
met karamel en gezouten pinda’s
Voor de kids maken we kleinere porties.
Zo kunnen ook zij genieten van al onze
gerechten.

Kaasplateau ‘Bourgondisch Lifestyle’
selectie van vier internationale kazen met
vijgenbrood en kweepeercompote

11,00

Heb je een voedselallergie? Laat het ons weten.

Brood met tapenade en kruidenboter
voor twee personen

DINNER

ENGLISH
MENU

We believe these are the most important rules:
• You do not move tables and / or chairs
• You follow the measures from the government
• You follow our directions
• Enjoy yourself and have a good time

start ers
Bread with tapenade and herb butter
for two persons

3.50

Butcher’s plate
Chorizo, Pata Negra and Salchichon with
toast, tomato and pickles

10.50

Ortiz Sardines
with toast

9.00

main course

Steak and fries 160 g.		
18.00
Steak and fries 220 g.		
23.50
one of our favorites
		
Saté ‘Slager aan de Schans’		
17.50
chicken saté with pickled vegetables and
peanut sauce
Grilled salmon		
with local mustard sauce

21.75

Whole roasted chicken ‘roadkill style’
Half roasted chicken ‘roadkill style’
with fries and apple compote

26.00
16.50

Lamb curry		
spicy, with coriander and naan bread

18.50

Ravioli filled with green peas and
goat cheese v		15.50
with citrus sauce and parmesan cheese
Vegan burger v		14.50
with red onion compote, tomato, cucumber
and vegan cheese

Beef carpaccio
10.00
with truffle mayonnaise and parmesan cheese

desserts

Smoked fish
11.75
served with beetroot and soy-sesame vinaigrette

Tarte tatin		
warm apple pie with vanilla ice cream

7.50

Caprese salad v
burrata cheese, tomato and balsamic syrup

9.50

Dame Blanche		
vanilla ice cream with local chocolate sauce

6.50

Local mustardsoup
with smoked eel and bread

7.50

Crème brûlée		
with chocolate ice cream

7.00

Coconut ice cream		
with caramel and salted peanuts

7.50

We make smaller portions for the kids.
That way they too can enjoy all our dishes.

Cheese plate from ‘Bourgondisch Lifestyle’
selection of four international cheeses
served with fig bread

11.00

Please inform us of any food allergies.

Welcome, we are glad that you are there (again)!
Many rules have been drawn up in connection with
Covid-19. We choose not to write all the rules here
again. These are available for you, so feel free to
ask one of our employees.

