R E STAU R A N T

Onze kwal iteit
ook bij u thuis!

op restaurantcolijn.nl/thuis en
profiteer tot 1 april 2022 van de

Bel voor uw keuze
en bezorgmoment :

020 - 822 86 51
06 - 156 220 18

Vanda a g besteld,
vanda a g bezorgd !
Ook Premium-lid worden?
Zie achterpagina...

Colijn Premium Service
(o.a. serveren van de gerechten op porselein)
➜ VOORRANG bij speciale acties
➜ JARIG? Glaasje bubbels van het huis
bij bezoek aan ons restaurant of bij bezorging
➜ GEEN BEZORGKOSTEN
➜ GRATIS BORDEN-SERVICE*
Bij bestellingen met meerdere gangen voor minimaal 2 personen serveren wij de
gerechten op borden in een koel- en/of warmhoudbox. (Borden/boxen halen wij
later weer op.)
*Gegarandeerd bij bestellingen vóór 17.00 uur.
Na 17.00 uur op basis van beschikbaarheid

GOED OM TE WETEN
➜
➜
➜
➜

Keuken gehele week geopend
Het eten wordt elke dag vers bereid
Bestellen tussen 12:00 en 20:30 uur
Vandaag besteld. Vandaag bezorgd
Na bereiding wordt het eten direct per auto thuisbezorgd
Wanneer er meerdere gangen worden geserveerd, bieden we de mogelijkheid om
een ‘warmhoud- en/of koelbox’ bij te leveren. Dit is inclusief porselein borden.
Deze halen we de dag erna weer op. De kosten hiervan zijn € 1,- per bord/deksel.
VOOR PREMIUM LEDEN GRATIS!
➜ Minimale bestelling € 20,-. Bezorgkosten € 2,50.

À LA CARTE

bij u thuis
bij-u-thuis-menu

Maak uw keuze uit deze Thuis-Menukaart/Herfsteditie
waarop veel van onze specialiteiten te vinden zijn.
Wij bezorgen daarna uw bestelling aan huis.
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Restaurant Colijn wordt gewaardeerd om haar uitgebreide
à la Carte menu’s aangevuld met wisselende Chef Specials en
Proeverijen. Maar ook de gastvrijheid en entourage vallen bij
onze gasten in de smaak. Daar zijn we trots op.

Voor wie ook thuis van onze kwaliteit
wil genieten, bieden wij onze service
‘Colijn À-la-Carte-bij-u-Thuis’.
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In onze producten kunnen
verschillende soorten allergenen
aanwezig zijn. Heeft u een vraag over
de samenstelling van een product?
Wij helpen u graag.

Premium Service Voordelen
zijn alleen geldig bij
TELEFONISCHE BESTELLINGEN
of via onze eigen website.
NIET geldig bij bestellingen
via derden organisaties.

Thuis-Menukaart 2021/22
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@ re st au r antc olij n

Noorddammerlaan 42, 1187 AD Amstelveen

U vindt deze Thuis-Menukaart ook op:
restaurantcolijn.nl / thuis

voorgerechten

wraps &
sandwiches
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Verkrijgba ar tot 17:00 uu

WRAP OOSTERSE KIP

BREEKBROOD MET DIP
9,75

SOEP VAN DE DAG (VEGA)

8,50

Huisgemaakte dagverse soep, geserveerd met vers gebakken brood

Gebakken oosterse kip, paprika, taugé en rode ui

HEALTHY WRAP (VEGA)

9,75

UIENSOEP

6,75

Heerlijke klassieke uiensoep, geserveerd met vers gebakken brood

Hummus, bietjes, huisgemaakte falafel, spinazie en zoete groenten

BAGEL HUMMUS (VEGA)

8,50

ROMIGE BISQUE

BLT

9,50

Rustiek landbrood met bacon, tomaat, little gem en Colijndip

CARPACCIO DE LUXE

11,50

Rustiek landbrood, pesto, little gem, parmezaan en pijnboompitten

CLUB SANDWICH CLASSIC

13,50

Getoast brood, bacon, kiprollade, tomaat, gebakken ei, kaas en little gem

BAGEL GEROOKTE ZALM

12,75

Gerookte zalm, avocadocrème, kropsla, rode ui en kappertjes

STEAK SANDWICH

13,50

Brioche bol rundersteak, gebakken ei, truffelmayonaise en tomaat

6,00 / 9,50

1 of 2 rundvleeskroketten, brood, mosterd en roomboter

KROKETTEN VEGETARISCH

6,00 / 9,50

1 of 2 vegakroketten, brood, mosterd en roomboter

UITSMIJTER

9,50

Garnituur naar keuze (+ € 0,50)

EITJES

11,50

Drie kleine broodjes met gepocheerd ei met hollandaisesaus,
eiersalade en omelet

STEAK TARTAAR KLASSIEK

Heal th y & Fresh

18,50

STEAK TARTAAR KLASSIEK

19,50

Vers gedraaide rundertartaar, bieslook, sjalot, cornichon, kappertjes,
eidooier, tabasco, worcestersaus en verse friet

RUNDERSTEAK*

23,50

11,50

180 gram, groene asperge, gepofte tomaat, pont neuf
VLEES VAN DE PLANK
PRIJS VAN DE DAG
Wisselend, groot stuk vlees om samen te delen met seizoensgarnituur

DRY AGE BIET
11,50

27,50

(100% VEGAN)

23,50

Extra lang gerijpte biet met la Ratte aardappels,
groene asperges, tomaat en bietensiroop

PASTA MET GAMBA’S
12,75

(OOK VEGA)

19,50

Pappardelle, pittige gamba’s, knoflook olie en verse groenten

Met tomaten bouillon, honing tomaat, basilicumzout

KABELJAUW

SASHIMI VAN TONIJN EN ZALM

Op de huid gebakken kabeljauw, aardappelmousseline, verse spinazie, antibiose

13,50

Verse tonijn en zalm met wakame, soja en wasabi mayonaise

SLIPTONG

CARPACCIO

Drie in de boter gebakken sliptongen met frisse salade en verse friet

13,75

Rundercarpaccio, pesto, truffel mayonaise, krokante spek,
Parmezaan, pijnboompitten en bieslook.
Supplement eendenlever krullen of verse truffel € 5,-

GEBAKKEN COQUILLE

14,50

KIDS BURGERMEESTER

22,50

9,75

Kleine hamburger, frisse salade, tomaat, verse friet,
koolsla en mayonaise

KIDS KABELJAUW

9,75

Gebakken kabeljauw, seizoensgroenten en verse friet

17,50

Kippendij of haas sate, indonesische pindasaus, zoetzuur, cassave,
koolsla en verse friet

BURGERMEESTER

24,50

kids gerechten
Tot 1 2 ja ar

van de grill
SATÉ

TRUFFEL RISOTTO

23,50

Gebakken paddenstoelen, verse truffel, kaasschuim, waterkers en gepocheerd ei

Crème van doperwten, parmezaanschuim en krokantje van parmaham

Van de grillmeester

salades

(100% VEGAN)

Vegan Bol, miamiburger, salade, Colijn saus, gekonfijte rode uien, cheddar,
guacamole en jalapeno pepers, koolsla en verse friet

TOURNEDOS*

Pittige gamba’s, knoflook olie, rode peper en brood

BURRATA

COLIJN VEGAN BURGER

13,50

Vers gedraaide rundertartaar, bieslook, sjalot, cornichon,
kappertjes, eidooier, tabasco en worcestersaus

DUIVELSE GAMBA’S

á la Car te

Steak met bonne femme (=combinatie van doperwten, aardappel en spekjes)

Royaal gevuld met verse vis, crostini en rouille

Huisgemaakte hummus en gegrilde groenten

RUNDVLEES KROKETTEN

5,50

Colijn dip, kruidenboter en aioli

hoofdgerechten

KIDS SPARERIBS
KIDS KIPNUGGETS

17,50

9,75

Spareribs perfect gegaard, gelakte pork rack, koolsla en verse friet

9,75

Kipnuggets van kipfilet, verse friet, koolsla en ketchup

PASTA MET TOMATENSAUS

9,75

Geitenkaas, drie soorten gemarineerde biet, honing-mosterd dressing,
tomaat, zonnebloempitten en jonge spinazie

Burger van rundvlees, bacon, kaas, gebakken uien, burgersaus,
koolsla en verse friet

KIDS PANNENKOEK

6,75

CAESAR SALADE

SPARERIBS

Pannenkoek met stroop en poedersuiker

SALADE GEITENKAAS EN BIET

16,75

17,50

Krokante kip, ansjovis, croutons, parmezaanse kaas, tomaat, bacon,
little gem, ceasar dressing en een gepocheerd eitje

CAESAR SALADE (VEGA)

17,50

Huisgemaakte falafel, croutons, parmezaanse kaas, tomaat,
little gem, caesar dressing en een gepocheerd eitje

COLIJN AAN ZEE SALADE

19,50

Salade met diverse soorten dagverse vis met gerookte zalm,
tonijn sashimi, gamba’s, gepofte tomaatjes en wakame

Alle salades geserveerd met vers gebakken brood

21,50 / XL:26,50

Perfect gegaard, koolsla en verse friet

desserts

bijgerechten

Sweet or Savory

Voor de extra trek

HUISGEMAAKTE CHEESECAKE

PORTIE SEIZOENSGROENTEN

3,50

VERSE FRIET

3,50

met huisgemaakte mayonaise

FRISSE SALADE
In onze producten kunnen verschillende soorten allergenen aanwezig zijn.
Heeft u een vraag over de samenstelling van een product?
Wij helpen u graag.

6,00

Cheesecake van witte chocolade en rood fruit

3,50

CHOCO TAARTJE

7,50

Warm chocolade taartje met zachte vulling

SCROPPINO

7,50

Huisgemaakte cocktail van cava en vodka

TARTE TATIN VAN PERZIK

9,50

Huisgemaakte tarte tartin

KAASPLANKJE
Diverse soorten kaas van “Kazerie van der Hooplaan”,
geserveerd met notenbrood

11,50

