VOOR
GERECHTEN:

HOOFD
GERECHTEN:

HOLLANDSE
BROOD
BIEFSTUK
MET KRUIDEN(SPECIALITEIT VAN HET HUIS)

BOTER

Warm stokbroodje met
huisgemaakte kruidenboter
(2 pers.).

€ 5,-

BRUSCHETTA
CLASSICO
Geroosterd brood met in
knoflook gemarineerde
tomaat en ui.

€ 5,-

BRUSCHETTA
CHAMPIGNON
Geroosterd brood met
gebakken champignons,
afgemaakt met knoflook
en Italiaanse kruiden.

€ 5,-

UIENSOEP
Op traditionele wijze geserveerde
Franse uiensoep uit de
oven met brood en
gesmolten kaas.

€ 4,50

NACHOS
Tortilla chips uit de oven
met cheddar, huisgemaakte guacamole en
tomatensalsa (2 pers.)

ZALM

€ 9,75

Hollandse biefstuk gebakken
op de traditionele manier,
in de roomboter. Keuze uit
pepersaus, champignonsaus
of meegebakken ui
en champignons.

€ 19,-

STEAK
VAN DE WEEK
Een wekelijks variërende
steak, vraag het personeel
naar meer informatie.

SATÉ

LA CHAMBRE
Saté van kippendijen
gemarineerd in een heerlijke
(geheime) marinade,
afgemaakt met satésaus
en gebakken uitjes.

€ 16,-

Plank gevuld met een mix van
Spaanse en Italiaanse worsten,
kazen, olijven en
brood met tapenade
(vanaf 2 pers.)

€ 7,- P.P

Maak een keuze uit kip
of vegetarisch en
laat je verrassen.

€ 14,€ 12,-

BIG MAN
BURGER
Een black angus burger van
300 gram! Geserveerd met
sla, tomaat, bacon, gebakken
ui, old Amsterdam, jalapeno
en een huisgemaakte saus.

€ 17,50

VOOR DE KLEINTJES

Bordje friet met keuze uit
frikandelletjes, kroketje,
of visfrietjes en
appelmoes.

€ 7,50

Burgers van loslopende
runderen uit de achtertuin: ’T Twiske!

DAMEBLANCHE

BURGER
De burger wordt geserveerd
met gebakken ui, cheddarkaas,
sla, augurk, tomatensalsa,
mayonaise en ketchup.

€ 15,-

€ 14,-

DELEN

MAALTIJDSALADE

NA
GERECHTEN:

€ 9,75

PLANK OM TE

€ 17,-

TWISKE

ZEEBAARS

MEDITERRAANSE

Kaasfondue met
verschillende verse
groenten en brood.

*Al onze hoofdgerechten worden
geserveerd met huisgemaakte
frieten, warme groenten en salade
(behalve de maaltijdsalade).

TARTAAR
Tartaar van gerookte
zalm in avocado met
bieslook, ui en
crème fraîche.

KAASFONDUE

Verse zeebaars uit
de oven met verschillende soorten
groenten.

SPARERIBS
Overheerlijke spareribs gemarineerd in een zoetzure marinade met bosui en rode ui.

€ 17,50

KIPBURGER
Een stevige, pittig gekruide
burger van gemalen
kippendijen geserveerd met
sla, rode ui, mayonaise en
ketchup.

€ 16,50

Vanille-ijs met
chocoladesaus en slagroom.

€ 4,50

CHOCOLADE

SOUFFLÉ
Chocolade soufflé met
een bolletje vanille-ijs.
Een genot voor elke
chocolade liefhebber.

€ 7,50

DESSERT
OM TE DELEN
Een heerlijke mix van
zoetigheden, laat je
nog één keer verrassen
door de chef!
(vanaf 2 pers.)

€ 7,- P.P

Openingstijden

Eetcafe La Chambre

Maandag t/m Donderdag 15.00 - 23.00 uur

Stentorstraat 5, 1035XB Amsterdam

Vrijdag en Zaterdag 15.00 - 01.00 uur

020 358 3724

Zondag 15.00 - 23.00 uur,

eetcafelachambre.nl

mits Ajax om 12.30 speelt, dan zijn we om 12.00 open. facebook.com/eetcafelachambre

Alle wedstrijden van Ajax worden bij La Chambre altijd live op groot scherm uitgezonden.

