Onze kwaliteit
ook bij u thuis!

Wraps & Sandwich
Krokante kip wrap

Wrap met krokante kipfilet, knapperige sla, tomaat,
komkommer, guacamole en rode ui

9,75

Zalm wrap

10,25

Clubsandwich (ook vega mogelijk)

10,75

Wrap met gerookte zalm, avocado, sla, tomaat,
komkommer en rode ui

Sandwich van getoast brood met gerookte kip, bacon,
gebakken ei, sla, tomaat, komkommer, Colijndip en tortillachips

Koude voorgerechten
Rundercarpaccio op klassieke wijze

13,25

Garnalencocktail
Klassieke Hollandse garnalencocktail met
huisgemaakte cocktailsaus en stokbrood

9,75

Carpaccio van Black Angus met rucola, pijnboompitten,
truffelmayonaise, zontomaat en Parmezaanse kaas

Vis trio

15,75

Colijn bowl

12,50

Trio van zalm sashimi, gerookte paling, Hollandse
garnalen en stokbrood
Heerlijke parel couscous, avocado, rucola, radijs,
komkommer, krokante ui en nori. Afgemaakt met
een pikante shiracha mayonaise
+ sashimi zalm
+ pulled chicken

Plankje brood

Met Colijndip en olijventapenade

Voor wie ook thuis van
onze kwaliteit wil genieten,
bieden wij onze service:
'Colijn à la Carte bij u Thuis'.
Maak uw keuze uit deze aangepaste Thuis-Menukaart
waarop veel van onze specialiteiten te vinden zijn.
Wij bezorgen daarna uw bestelling aan huis.

Bel voor uw keuze
en bezorgmoment:
020 - 822 86 51
06 - 156 220 18

Vandaag besteld.
Vandaag bezorgd .
Zie achterpagina...

+2,50
+2,00

3,50

Soepen
Uiensoep (vega)

6,25

Bisque presso

9,75

Heerlijke klassieke uiensoep met kaas crostini
Romige kreeftensoep met een scheutje cognac en
een vleugje room

Warme voorgerechten
Gebakken champignons (vega)

7,25

Garnalen kroketjes

9,75

Gebakken champignons met brood en gorgonzolasaus
Vier garnalen kroketjes van Kwekkeboom geserveerd
met heerlijke cocktailsaus

Coquille

Gebakken coquille met krokante seranoham en citrus

10,75

Hoofdgerechten
Mixed grill

24,25

Tournedos 180 gr. (uit pannetje of van de grill)

27,75

Ribeye Bearnaise 225 gr.

26,50

Vijf verschillende soorten vlees van de grill geserveerd
met frisse salade en aardappelgarnituur
Malse ossenhaas, geserveerd met saus naar keuze*,
seizoensgroenten en aardappelgarnituur
Heerlijk gegrilde ribeye geserveerd met huisgemaakt
Bearnaisesaus, seizoensgroenten en aardappelgarnituur

*Keuze uit rode wijn jus, Béarnaisesaus, pepersaus of gorgonzolasaus

Restaurant Colijn wordt gewaardeerd om haar
uitgebreide à la Carte menu's aangevuld met
wisselende Chef Specials en Proeverijen.
Maar ook onze gastvrijheid en entourage vallen bij
onze gasten in de smaak. Daar zijn we trots op.

Heeft u vragen of wensen m.b.t. allergieën. Neem contact met ons op.

Kalf entrecôte

Lendebiefstuk van het kalf geserveerd met saus
naar keuze*, frisse salade en aardappelgarnituur

25,50

Junior gerechten
Junior burgermeester

9,75

Junior zalmfilet

9,75

Junior kipnuggets

9,75

Junior spareribs

9,75

Junior Pannenkoek

6,75

Hamburger geserveerd met Colijn friet, salade,
appelmoes en ketchup

*rode wijn jus, Béarnaisesaus, pepersaus of gorgonzolasaus

Burgermeester

Hamburger van MRY rundvlees geserveerd op een
brioche bol geserveerd met ui, tomaat, komkommer,
augurk en hamburgersaus, geserveerd met een frisse
salade en aardappelgarnituur
+ bacon
+ cheddar kaas

16,75

Zalmfilet geserveerd met Colijn friet, salade,
appelmoes en ketchup
Kipnuggets geserveerd met Colijn friet, salade,
appelmoes en ketchup

+1,00
+1,00

Bonenburger (vega)

15,75

Spareribs (barbecue of duivels)

19,50

Spareribs geserveerd met Colijn friet, salade,
appelmoes en ketchup

Vegetarische bonenburger met jalapenos, cheddar
kaas, avocadomayonaise, frisse salade en aardappelgarnituur
Perfect gegrilde pork rack, geserveerd met
aardappelgarnituur, sauzen en frisse salade

Spareribs XL (barbecue of duivels)

Perfect gegrilde pork racks, geserveerd met
aardappelgarnituur, sauzen en frisse salade

Pannenkoek geserveerd met stroop en poedersuiker
+kaas
+bacon

+1,00
+1,00

Nagerechten

25,50

Hemelse modder

6,25

Varkenshaassaté geserveerd met huisgemaakte atjar,
kroepoek, satésaus, een frisse salade en aardappelgarnituur

Appeltaart

7,25

Kipsaté Colijn (barbecue of duivels)

Holtkamp cheesecake

7,25

Sticky toffee

7,25

Holtkamp chocoladetaart

7,25

Scroppino

5,75

Kinderijsje

4,75

Varkenshaassaté Colijn (barbecue of duivels)

Luchtige chocolademousse met witte chocolade-koffiesaus

19,25

Heerlijke holtkamp appeltaart met slagroom

16,75

Saté van botermalse kippendijen met huisgemaakte
atjar, kroepoek, satésaus, een frisse salade en aardappelgarnituur

Cheesecake van rood fruit en slagroom

Pasta’s
Pasta met truffel-shiitake saus (vega)

Pasta met romige truffel-shiitake saus, Parmezaanse
kaas, pijnboompitten, zontomaat en verse truffel

Pasta pesto (ook vega)

Pasta met huisgemaakte pesto, kip, Parmezaanse kaas,
champignons en pijnboompitten

Onze heerlijke variant op de sticky toffee

20,75

Heerlijk luchtige chocoladetaart met slagroom

17,75

Romige ijsdrank met citroensorbetijs, prosecco en vodka
Leuk kinderdessert met twee ijssoorten, marshmallows
en smarties

Vis en schaaldieren
Slibtongen

24,50

Gamba pil pil

22,75

Slibtongen in dilleboter gebakken geserveerd met
een frisse salade en aardappelgarnituur

HUISWIJNEN

19,75

WIT

Op de huid gebakken zalmfilet met Hollandaise saus
geserveerd met seizoensgroenten en aardappelgarnituur

Pittige garnalen salade

Salade met pittige garnalen, avocado, rode ui,
cherrytomaten en kruidenolie

Salade Colijn (vega)

Salade met feta, gegrilde groenten, avocado, druiven,
gekonfijte vijgen, walnoten en balsamicodressing

21,50

Zuid Afrika - Stellenbosch

Chiloé Sauvignon Blanc
Chili - Loncomilla Valley

ROSÉ

14,50

14,50

15,50

P R E M IU M
LEDEN

22,50

50 %

19,50

op alle

19,50

Zuid Afrika - Stellenbosch
................................................................................................

ROOD

Oosterse salade met, biefstuk, champignon,
teriyaki saus en sesamzaadjes

Drostdy-Hof Chardonnay

Drostdy-Hof Adelpracht

Salades
Beef teriyaki salade (ook vega)

19,50

Italië - Sicilië

In pittige knoflookolie gebakken gamba geserveerd
in kruidenknoflook salsa, frisse salade en aardappelgarnituur

Zalm Hollandaise

Castellani Donna Terra Pinot Grigio

Bisou D’or Rosé

k o rt in g

Frankrijk - Languedoc
huis wijnen
................................................................................................

Drostdy-Hof Shiraz/Merlot

19,50

Pasqua Montepulciano d’Abruzzo

21,50

Vicente Gandia Hoya de Cadenas Reserva

22,50

Zuid Afrika - West Kaap
Italië - Puglia

Spanje - Utiel-requena

(o.a. serveren van de gerechten op porselein)

►3 GRATIS FLESJE WIJN (250 ml) bij besteding boven € 40,►3 50% KORTING OP ALLE HUISWIJNEN (zie menukaart)
►3 VOORRANG bij speciale acties
►3 JARIG? Glaasje bubbels van het huis

Premium Ser vice
Voordelen zijn
alleen geldig
bij TELEFONISCHE
BESTELLINGEN of via
onze eigen website.

bij bezoek aan ons restaurant of bij bezorging

►3 GEEN BEZORGKOSTEN
►3 GRATIS BORDEN-SERVICE*

NIET geldig bij
bestellingen via derden
organisaties.

Bij bestellingen met meerdere gangen voor minimaal
2 personen serveren wij de gerechten op borden in een
koel- en/of warmhoudbox. (Borden en 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 21.00 uur
► Vandaag besteld. Vandaag bezorgd

Bel voor uw keuze
en bezorgmoment:
020 - 822 86 51
06 - 156 220 18

► 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 € 9,per bestelling. PREMIUM LEDEN GRATIS!
► Bestellingen vanaf € 40,- gratis bezorging, anders € 6,PREMIUM LID WORDEN? Schrijf u in op restaurantcolijn.nl/thuis
U vindt ons Thuis-Menu (ook Engelse versie) tevens op: restaurantcolijn.nl/thuis

Restaurant Colijn - Noorddammerlaan 42, 1187 AD Amstelveen - info@restaurantcolijn.nl

SCHRIJF U IN OP restaurantcolijn.nl/thuis
EN PROFITEER TOT 2021 GRATIS VAN DE COLIJN PREMIUM SERVICE

