Wink Menukaart
Uitsmijters
Super uitsmijter
4 gebakken eieren met ham, kaas en friet
Luxe uitsmijter
4 gebakken eieren met ham, rosbief, kaas
en fricandeau
Uitsmijter
3 gebakken eieren met keuze uit naturel
ham-kaas-spek-rosbief-fricandeau

10,50
10,50
v.a. 7,00

Omeletten
Boeren omelet
Omelet gevuld met groenten en ham
Champignon omelet
Omelet gevuld met champignons en ui
Ham en kaas omelet
Omelet gevuld met boerenham en gegratineerd
met jonge kaas

Bruin polder brood

Burgers

JSF
10,50
Gegratineerde geitenkaas met pitten mix
en honing
Fokker
11,50
Carpaccio met brokkel kaas en pijnboompitten
Cityhopper
8,75
Twee runder kroketten met mosterd
Classic club
11,95
Drie laags belegd met gerookte kip,
bacon, gebakken ei en roomkaas
Galaxy
9,95
Oma’s kalf gehaktbal met jus en zuur

Wink burger
100% runder burger met bacon, cheddar
kaas, tomaten en augurken relish
Super burger
100% runder burger met gebakken ui,
kaas, ei, tomaten en augurken relish
Antonov AN-225
Crunchy kip burger met BBQ saus
Twin otter dash-6
Vega rode bietenburger met relishes

7,95
8,25

Salade’s
Salade hete kip
15,50
Lauw warme salade bedekt met gebakken
kip en pikante saus van lemon-gras
Salade geiten kaas
15,50
Ruim gevulde salade met gegratineerde
geitenkaas, honing en pijnboompitten
Salade carpaccio
15,50
Verse salade bedekt met dun gesneden ossenhaas
met pijnboompitten en brokkel kaas
Salade beef
16,50
Lauw warme salade geserveerd met 200 gr.
gebakken ossenhaas in oosterse saus

Spoetnik
Belegd met kipsaté, gebakken uien, kroepoek
en saté saus
Airbus
Gevuld met pikante kip en wok groente
Blackbird SR-71
Gevuld met warme boeren ham en mosterdsaus
Valkyrie XB 70
Gevuld met kruiden boter uit de oven

14,95
13,95
15,95

Wink super saté

7,25

Kip saté
14,95
200 gr. gemarineerde kipsaté met pindasaus
Varkens saté
16,95
Twee stokjes varkenshaas saté met friet en salade
Runder saté
21,50
Huis geregen gemarineerde runderhaas saté
Wink saté
21,95
300 gr. combinatie van kip, rund en varken saté

5,50

Hotdog’s

Petit pain
9,95

13,95

8,95
8,95

Rustieke bol
777
11,50
Bol belegd met gerookte zalm, rode uien en
kappertjes
Catalina
9,25
Huisgemaakte tonijnsalade met een
gekookt ei en cocktail saus
A-380
13,95
200 gr. gebakken ossenhaas met wok groenten
en Teriyaki-sesam saus
Hercules
11,50
Lauw warme fricandeau met ui, champignons
en saté saus

Chinook
8,95
Worstje gevuld met vlees, jalapeño, kaas en een
topping van tomaten augurken relish en mosterd
Bird dog
8,95
Worstje van licht gerookte kippendijen
met sla, bbq saus en kaas topping

Pistolet wit of bruin tot 16:00
Kaas of ham
Fricandeau of rosbief
Gerookte zalm
Leverworst of ossenworst
Kroket of frikandel
Gezond

4,50
5,25
6,75
4,75
4,75
6,95

Voorgerechten
Delicaat soepje
Wisselende soep van de chef
Carpaccio
Dun gesneden runder haas bedekt met
brokkel kaas, pijnboompitten en balsamico
Wink vitello
Dun gesneden fricandeau met kappertjes
rode ui, tonijnmayonaise en rucola

5,95
13,95
10,50

Desserts

F-15
14,50
Gebakken lekkerbek met friet en knoflooksaus
Foxhound (MIG-31)
19,50
Gebakken Zalm filet met friet en sla

Dame blanche
3 bollen vanille-ijs met warme chocolade
saus en slagroom
Moulleux
Chocolade taartje met een gesmolten hart,
1 bol vanille ijs en slagroom
Sinaas split Wink
Jus de orange gevuld met 2 bollen ijs en
slagroom
Coupe bloedsinaasappel
3 bollen bloedsinaasappel ijs met slagroom
Sorbet
3 bollen ijs met fruit en slagroom
Kinderijsje
2 bollen ijs met aardbeien saus en slagroom

Sauzen

2,50

Pepersaus
Stroganoffsaus
Champignons saus

Plate service
Small ribs
Have kam spare ribs geserveerd met verse
salade, friet en koude sausjes
BBQ spare ribs
Hele kam spare ribs geserveerd met verse
salade, friet en koude sausjes

Vis

13,95
19,95

Wiener schnitzel
15,50
200 gr. gepaneerde varkensschnitzel met
citroen, friet en salade
Holsteiner schnitzel
17,95
Schnitzel met gebakken ui, champignons
en een gebakken ei
Champignon schnitzel
17,50
Schnitzel met gebakken ui, champignons
en een romige champignon saus
Peper schnitzel
17,25
Schnitzel met romige peper saus
Stroganoff schnitzel
17,25
Schnitzel met ruim gevulde stroganoff saus
Vega schnitzel
18,50
Vega schnitzel met gebakken ui en champignons

Bijgerechten
Portie friet
Portie friet met mayonaise
Mayonaise, ketchup of curry
Pindasaus
Knoflooksaus of cocktailsaus

3,00
3,50
0,75
1,00
1,00

Onze sponsoren

Ophelialaan 99 - 1431 HC Aalsmeer
Vind ons op Facebook!
www.hetchocopaleis.nl

8,75
8,75
7,50
8,75
6,95

Dessert coffee
Irish coffee
Koffie met Ierse Whisky en slagroom
French coffee
Koffie met Grand Marnier en slagroom
Italian coffee
Koffie met Amaretto en slagroom
Spanish coffee
Koffie met Tia Maria en slagroom
Kiss of fire
Koffie met Tia Maria, Cointreau en slagroom

Indien u een allergie heeft meld dit dan en
dan houden wij hier rekening mee

Legmeerdijk 274 - 1187 NL Amstelveen
T (020) 645 52 32 - duoplant@hotmail.com

8,75

8,25
8,25
8,25
8,25
8,50

