ME NU
OM TE DELEN

VOORGERECHTEN 				

KOUD

Hollandse garnalencocktail met avocadocrème
en zeewierchips

Gemarineerde olijven

2,75

Brood met tapenade en aioli

3,75

Plankje charcuterie, diverse
vleeswaren met olijven en
Amsterdams zuur

10,00

Plateau Hollandse kazen
met vruchtencompote en
toast van kletzenbrood

11,50

WARM
Bitterbal (rund) pst.
Groentemanneke

10,00

Salade met gerookte wildzwijnham, paddenstoelen
en een kwarteleitje (Supplement eendenlever 4,50)
Tartaar van rode biet met IJsselmeerpaling en
dressing van appelstroop

Heertje (rund) pst.

1,15

10,00
11,00

HOOFDGERECHTEN 				

Sliptong (2st.)
met groene salade

15,50

20,00

Rode poonfilet met antiboise en zeekraal

Dagvangst

pst. 2,75

Oester met sojasaus,
sesamzaad en bosui

pst. 3,50

Oester gegratineerd met
Hollandaise
en Gooische pikante kaas

pst. 4,50

3,50

Friet
Groene salade

ONZE HOOFDGERECHTEN WORDEN GESERVEERD
MET GEMENGDE GROENTEN

Heeft u een allergie? Meld het ons!
Omdat wij met dagverse producten werken, kan het zijn dat een gerecht in de
loop van de dag is uitverkocht.

14,50

Beefburger dry-aged met
Gooische pikante kaas en
truffelmayo

15,75

HIGH TEA

ATLANTIQUE SPECIALS				
Halve kreeft gegratineerd

23,50

Hele kreeft gegratineerd

38,50

Surf & Turf (diamanthaas en halve kreeft)

36,50

Plateau Atlantique (vanaf 2 pers.); Proeverij van
warme en koude bereidingen van vis

p.p. 34,50

Met supplement halve kreeft, per plateau,

p.p. 44,50

Hete bliksem
Stoofpeertjes

Falafelburger met
cheddarkaas en aioli

ONZE BURGERS WORDEN
GESERVEERD OP BRIOCHE
BOL MET SALADE EN STEAKFRITES

Runder diamanthaas met rodewijnsaus

Oester met rode wijnazijn

GARNITUUR

Gestoofde hertenwangen met hete bliksem en stoofpeer
Gegrilde barramundi filet met tomatensalsa

pst. 2,25

8,50

ATLANTIQUE BURGERS

Snoekbaarsfilet met gebakken cantharellen en kalfsjus

Oester met citroen

6,50

Krabkoekjes met gemarineerde rucola en kruidenmayo

pst. 1,65

GESERVEERD OP WAKAME

Tosti zalm met Reypenaer kaas
en groene salade

Plankje charcuterie, diverse
vleeswaren met olijven
en Amsterdams zuur
Fish & chips

Hollandse garnalenkroketje

OESTERS

5,50

Carpaccio van gerookte tonijn met mieriksworteldressing
en sepia kroepoek

pst. 1,35

assortiment van bovenstaande warme snackjes

Churros met poedersuiker

Broodje tuna melt met groene
salade

Parelgort met gegrilde courgette, aubergine,
blauwe kaas en noten

6,00

5,50

Papadum gevuld met salade van gegrilde babymaïs,
bospeen, zeekraal, sud en sol tomaatjes en yoghurtdip

Madammeke
(kaas&beenham)

Warm plateautje Gooise Meren

Visfrieten met fritessaus

Vissoep met rouille en croutons 8,00

1,00
pst. 1,15

VOOR DE KLEINE TREK

MAALTIJDSALADES				
Salade gerookte zalm met kruidenmayo

14,50

Salade gegrilde tonijn met wakame

15,50

Atlantique, proeverij van diverse koude vissoorten

16,50

17,50 P.P.

ALLEEN OP RESERVERING
VERKRIJGBAAR
Een eeuwen oude Engelse traditie
voor een gezellige ontspannen middag met familie, vrienden of collega’s.
Atlantique presenteert de High tea
lekkernijen op etagere’s met daarbij
een uitgebreid thee assortiment.
Deze is uit te breiden met onze Cava,
dan 23,50 p.p.
Geen zin in thee dan behoort een high
wine ook tot de mogelijkheid,
informeer hiervoor bij onze bediening.

