MENUKAART

Albert is er even niet, maar voor goed volk staat de
deur natuurlijk gewoon open. Welkom dus bij
Alberts Huijskamer, waar het altijd ouderwets
gezellig is. Waar je lekker kunt eten, zonder
poespas. En voor “billijke prijzen” zoals Alberts
moeder zou zeggen. Kijk maar eens wat de pot
schaft en laat je een lekker glaasje inschenken.

OM MEE TE BEGINNEN
Vers afgebakken brood met kruidenboter, tapenade
en aioli | 3,75
Nacho’s met crème fraîche, rode ui, jalapeño, tomaat
en kaas | 3,5

KOUDE VOORGERECHTEN
Grand entree
Diverse gerechtjes om samen te delen, minimaal 2
personen | 9,5 p.p.
Carpaccio van Hollands rundvlees met pijnboompitten,
rucola, Old Amsterdam, zongedroogde tomaatjes en
pestodressing | 9
Salade met gebakken paddenstoelen, gegrilde groenten en
pecannoten | 7

Dieetwensen of een allergie? Wij hebben ook een glutenvrije en
vegetarische menukaart.

WARME VOORGERECHTEN
Kroketjes van tomaat en mozzarella met rucola
en basilicummayonaise | 6,5
Yakitorispiesjes met fris-pikante mihoensalade | 6,5
Champignonsoep met reepjes ham | 4
Tomatensoep met gehaktballetjes | 4

HOOFDGERECHTEN
Gemarineerde rib-eye XL (250 gram) met een saus van
zwarte knoflook | 25
Malse biefstuk met spekjes, ui en champignons | 22,5
Tagliatelle met warm gerookte zalm en spinazie | 21
Op de huid gebakken snoekbaars met chunky
tomatensalsa en groene asperges | 19,5
Gemarineerde spareribs met barbecuesaus | 19,5
Varkenshaas met gebakken bospaddenstoelen
en pepersaus | 18,5
Eendenborstfilet met sinaasappel-kruidkoeksaus | 17,5
Krokant gebakken schnitzel met boerengarnituur | 16,5
Kipsaté met satésaus, gebakken uitjes en kroepoek | 15,5
Bovenstaande gerechten worden geserveerd met gebakken
aardappelen, patat, groenten en een frisse rauwkostsalade.

VOOR DE KLEINE ETERS
Boerenfrites met appelmoes en mayonaise met
daarbij de keuze uit:
Frikandel, kroket, kipnuggets | 5
Daarnaast kunnen wij in overleg een aantal van onze
hoofdgerechten op maat maken voor de kleine eters,
tegen een kleine prijs.

MAANDSPECIALITEIT
Elke maand serveren wij een maandspecialiteit.
Vraag de bediening naar de specialiteit van deze maand.

DESSERTS
Dame blanche | 5
Apfelstrudel met vanillesaus en kaneelijs | 6,5
Spekkoek met vanille-ijs en karamelsaus | 6,5
Espresso-ijs met een kopje espresso en slagroom | 6,5
Irish coffee (Jameson) | 7
Spanish coffee (Licor 43) | 7
French coffee (Grand Marnier) | 7

