LUNCH

= Warm gerecht
= Vegan of vegan mogelijk

VAN 11:30 TOT 15:00 UUR

Ve g a (n

)

ALBERTS

Spinazie salade | feta | bulgur | granaatappel | gepofte quinoa

13,5

Boa bun rendang I jackfruit I gefrituurde ui I haricots verts I Madame Jeanette

12,5

Vloerbrood buratta I pomodori I basilicum mayonaise | rucola

11,5

Eggs benedict | oesterzwam | spinazie | hollandaise | brioche

10,5

Alberts houdt van al zijn vrienden. Van vrienden
die veel eten en vrienden die weinig eten.
De carnivoren, omnivoren, vega(n) vrienden
en zoetekauwen. Voor jullie deze menukaart. Voor vrienden die een dieet
volgen, de pech hebben van een allergie of in blijde verwachting zijn
hebben we een speciale menukaart.
Ook vergeten we onze kleine makkers niet,
speciaal voor jullie een eigen kaart.
AAN TAFEL!

VLEES

VIS
Vloerbrood tonijnsalade I zoetzure komkommer I gefrituurde kappertjes | bosui | teriyaki

10,5

Vloerbrood carpaccio | chorizo | jalapeno mayonaise | manchego

12,5

Pasta vongole | aglio e olio | tomaat | venkel-dille salade

14,5

Boa bun pulled pork | mango chutney | taugé | haricots verts

12,5

Gerookte makreel salade | asperges | aardappel | little gem | Granny smith

14,5

Vloerbrood kroket | mosterd		

10,5

Eggs benedict | zalm | guacamole | hollandaise | brioche

13,5

Eggs benedict | beenham | hollandaise | hazelnoot crumble | brioche

13,5

				

CHEF’S FAVOURITE

Oesters

VOOR ERBIJ
Friet met mayonaise							
4,75
Zoete aardappelfriet met spicy mayonaise			
4,75
Gemengde salade

4.75

Groene asperges

4,75

OESTERS 3 STUKS

10,5

Steak sandwich | flat iron steak | zwarte knoflook mayonaise | hazelnoot		

14,5

HOLLANDAISE | MANGO CHUTNEY | SOJA VINAIGRETTE

Zoets

SPECIALS
Rib-eye (250 gram) | groene asperges | chimichurri | friet
Tom kha kai soep | kip | taugé | koriander | oesterzwam | rode peper

25,5

Appel-kruimel

4,75

Taart van de week

4,75

8,5

ALBERTS | HOF 5, 3811 CJ AMERSFOORT | 033 7200810

Brownie taart

4,75

