nieuwe Thuis-Menukaart

WINTEREDITIE
aanpassingen.
Onze kaart is onderhevig aan ‘seizoens’website.
Zie voor de meest recente versie onze

Onze kwaliteit
ook bij u thuis!

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.

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 NIEUWE Thuis-Menukaart
waarop veel van onze specialiteiten te vinden zijn.
Wij bezorgen daarna uw bestelling aan huis.

Vandaag besteld.
Vandaag bezorgd.

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

Premium lid worden? Zie achterpagina...

Broodjes, wraps & sandwiches
Verkrijgbaar tot 17:00 uur
Krokante kip wrap

9,75

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

Healthy wrap

9,50

Bietenhumus, falafel spinazie en zoetzure groentes

10,75

Sandwich van getoast boerenlandbrood met gegrilde kip, bacon,
gekookt ei, sla, tomaat, komkommer, Colijndip en tortillachips

Clubsandwich zalm

10,75

Sandwich van getoast boerenlandbrood met zalm, gekookt ei,
sla, tomaat, komkommer, Colijndip en tortillachips

Tonijn salade

9,50

Met mayonaise en gekookt eitje

Sandwich kip

10,75

Gegrilde kip, avocado, parmezaan en sriracha mayonaise

Broodje Carpaccio

10,75

Met pesto truffelmayonaise parmezaan en pijnboompitten

Chicken melt

9,50

Pulled chicken, gruyere kaas, avocado en tacosaus

Sandwich avocado

9,50

Gegrilde groenten, spinazie, gekookt eitje en humus

Gerookte zalm

9,50

Zoetzure ui/komkommer, wasabi mayonaise

Beef oriëntal

11,00

Biefstuk puntjes op oosterse wijze, pittige knoflook mayonaise

Duivelse kip

10,50

Kip in ketjap Chili saus, bacon, lente ui en cashewnoten

Twee kroketten brood

9,50

Twee grootmeester rundvlees of garnalen kroketten

Koude voorgerechten
Rundercarpaccio op klassieke wijze

13,25

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

Colijn bowl

12,50

Heerlijke parel couscous, avocado, rucola, radijs,
komkommer, krokante ui en nori. Afgemaakt met
een pikante shiracha mayonaise
+ sashimi zalm
+ pulled chicken
+ tonijn

+2,50
+2,00
+3,50

Plankje brood

3,50

Met Colijndip en olijventapenade

Steak Tartare

13,25

Vers gedraaide rundertartaar. Geserveerd met ei, truffelmayonaise,
Amsterdams zuur en crostini.

Sashimi zalm of tonijn (ook combi mogelijk)
Licht gerilde zalm of tonijn. Geserveerd met Japanse wakame,
zoetzuur, wasabi-mayonaise en Kikkoman dressing.

14,25

Keuze uit boerenlandbrood, maisbrood en bruinbrood

Clubsandwich Classic (ook vega mogelijk)

Soepen
Uiensoep (vega)

6,25

Heerlijke klassieke uiensoep met kaas crostini

Tomatensoep

6,25

Traditionele huisgemaakte tomatensoep

Chef’s Choice
Wekelijks wisselende soep > zie restaurantcolijn.nl/menu

6,50

Warme voorgerechten
Duivelse gamba’s

11,00

In pittige knoflook-kruidenolie gebakken. Geserveerd met brood.

Hoofdgerechten
Butcher’s Choice (voor de echte vleesliefhebber)
Wekelijks wisselend > zie restaurantcolijn.nl/menu

25,50

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

27,75

Malse ossenhaas, geserveerd met rode wijn- of pepersaus,
seizoensgroenten en aardappelgarnituur

Ribeye 225 gr.

26,50

Heerlijk gegrilde ribeye geserveerd met rode wijn- of pepersaus,
seizoensgroenten en aardappelgarnituur

Burgermeester

17,75

Hamburger van MRIJ rundvlees geserveerd op een
brioche bol met ui-compote, tomaat, augurk, bacon, Oude Beemster kaas en
hamburgersaus. Geserveerd met een frisse salade en aardappelgarnituur.

Bonenburger (vega)

15,75

Vegetarische bonenburger met jalapenos, Oude Beemster
kaas, avocadomayonaise, frisse salade en aardappelgarnituur

Spareribs (barbecue of duivels)

19,50

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

Spareribs XL (barbecue of duivels)

25,50

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

Varkenshaassaté Colijn (barbecue of duivels)

19,25

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

Kipsaté Colijn (barbecue of duivels)

16,75

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

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

20,75

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

Pasta Aglio Olio met gamba’s
Spaghetti met knoflook, Spaanse pepers en verse groenten

17,75

Vis en schaaldieren
Zalmfilet

19,75

Op de huid gebakken zalmfilet met Beurre blanc van gegrilde paprika
geserveerd met seizoensgroenten en aardappelgarnituur

Slibtongen

24,50

Slibtongen in dilleboter gebakken geserveerd met
een frisse salade en aardappelgarnituur

Catch of the day (voor de echte visliefhebber)
Wekelijks wisselend > zie restaurantcolijn.nl/menu

18,50

Salades
Oosterse biefstuk salade

17,50

Sla, biefstuk puntjes, roergebakken verse groenten, pittige mayonaise

Colijn aan zee salade

17,50

Sla, pittige gamba’s, gerookte zalm, gegrilde tonijn, zoetzuur, wakame

Caesar salade

16,50

Sla, gegrilde kip, streaky bacon, Parmezaan en Caesar dressing

Caesar salade vega

16,50

Sla, falafel, vegan bacon, Parmezaan en Caesar dressing

Junior gerechten
Junior Burgermeester

9,75

Hamburger geserveerd met Colijn friet, salade,
appelmoes en ketchup

Junior zalmfilet

9,75

Zalmfilet geserveerd met Colijn friet, salade,
appelmoes en ketchup

Junior kipnuggets

9,75

Kipnuggets geserveerd met Colijn friet, salade,
appelmoes en ketchup

Junior spareribs

9,75

Spareribs geserveerd met Colijn friet, salade,
appelmoes en ketchup

Junior pannenkoeken

7,50

Twee Kleine pannenkoeken geserveerd met stroop en poedersuiker

Nagerechten
Hemelse modder

6,25

Luchtige chocolademousse met witte chocolade-koffiesaus

Appeltaart

7,25

Heerlijke ambachtelijke appeltaart met slagroom

Huisgemaakte cheesecake

7,25

Cheesecake van witte chocolade en rood fruit

Sticky toffee

7,25

Onze heerlijke variant op de sticky toffee

Scroppino

5,75

Romige ijsdrank met citroensorbetijs, prosecco en vodka

Chocolate Fudge brownie

7,50

Chocolade brownie met pistache noten en karamelsaus

Kinderijsje
Leuk kinderdessert met twee ijssoorten, marshmallows
en smarties

4,75

HUISWIJNEN

WIT

Castellani Donna Terra Pinot Grigio 19,50
Italië - Sicilië
Guillaume Chardonnay
Frankrijk - Pays D’oc

21,50

ROOD

ROSÉ

Chiloé Sauvignon Blanc
22,50
Chili - Loncomilla Valley
.....................................................................
Bisou D’or Rosé
19,50
Frankrijk - Languedoc
.....................................................................
Guillaume Merlot
Frankrijk - Pays D’oc

19,50

Pasqua Montepulciano d’Abruzzo
Italië - Puglia

21,50

Tempranillo
Spain - Castilla

22,50

P R E M IU M
LEDEN

50 %

k o r t in g

op alle
huis wijnen

GRATIS PREMIUM LID WORDEN?
Zie de volgende pagina voor alle voordelen.

SCHRIJF U IN OP

restaurantcolijn.nl/thuis

SCHRIJF U IN OP

restaurantcolijn.nl/thuis
EN PROFITEER TOT 2021 GRATIS
VAN DE COLIJN PREMIUM SERVICE

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

GRATIS FLESJE WIJN (250 ml) bij besteding boven € 40,50% KORTING OP ALLE HUISWIJNEN
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 koelen/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...
per auto thuisbezorgd

Premium Ser vice
Voordelen zijn
alleen geldig
bij TELEFONISCHE
BESTELLINGEN of via
onze eigen website.
NIET geldig bij
ingen via derden
tell
bes
organisaties.

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!

