Lunch kaart Wink
Bruin polder brood
JSF
Belegd met gegratineerde geitenkaas,
honing en pijnboompitten
Fokker
Carpaccio met brokkel kaas
en pijnboom pitten
Galaxy
Bal kalfsgehakt 200 gr met
Amsterdams zuur
Cityhopper
Twee kroketten van Oma bobs
Club Wink
Drie-laags belegd met gerookte zalm,
verse sla, roomkaas en chips
Dreamliner
Drie-laags belegd met gerookte kip,
bacon, ei, verse sla en chips

Plate service
8,95

9,95

7,95

7,75
11,95

10,75

7,95
7,95

7,25
7,95

Salade’s
Salade geitenkaas
Sla met gegratineerde geiten kaas met
honing en pijnboompitten
Salade carpaccio
Verse mesclun sla rijk bedekt met
runder carpaccio gegarneerd met oude
brokkel kaas
Salade beef
Mesclun sla afgemaakt met gebakken
ossenhaas en gewokte groente
Salade hete kip
Salade bedekt met gewokte kip
Salade gerookte zalm
Salade bedekt met gerookte zalm en
garnituur

13,50

13,95
9,75

10,95

11,95

13,50

Rustiek bol

Pistolet
Spoetnik
Pistolet belegd met kip saté
Airbus
Pistolet met gebakken kipfilet in
pikante saus
Hercules
Pistolet met warm vlees en pindasaus
GE90
Pistolet pulled pork met BBQ saus
en atjar van rode kool

Mitsubishi zero
Kipsaté met friet en frisse salade
en kroepoek
Focke wulf
Schnitzel met friet en gemengde salade
Boeing
100% runder hamburger met BBQ saus
en friet
Bombardier
100% runder hamburger met bacon,
cheddar, BBQ saus en friet
Jumbo jet
100% runder hamburger met gebakken ui,
cheddar, gebakken ei, joppie saus en friet
F15
Fish and chips, salade en knoflooksaus

14,50

13,95

14,95

13,95
14,50

Lockheed starfighter
Belegd met rosbief, brokkel kaas,
zongedroogde tomaten en rucola sla
777
Belegd met gerookte zalm, rode ui
en kappertjes
Cessna Birddog
Grote zus van de tosti bedekt met een eitje
Douglas DC 8
Gegratineerde mozzarella, tomaat,
pesto en rucola
Wink special
Livar braadstuk met pepersaus
Catalina
Huisgemaakte tonijnsalade
Gulfstream G 700
Typisch Amerikaanse broodje
(Sloppy Joe) belegd met gekruid gehakt
en een gebakken eitje
A-380
Gebakken ossenhaas en gewokte groente
Hornet
Eiersalade met bacon en gerookte kip

8,75

9,50

9,95
8,75

8,95
7,75
8,95

9,95
8,50

Indien u een allergie heeft hebben wij aparte
informatie over allergenen in onze gerechten
samengevat in een apart allergenen menu

Soep
Franka B-9
Tomaten soep met pesto
Dagsoep
Huisgemaakte wisselende soep

Omeletten
4,95
5,75

Uitsmijters

Naturel
Kaas of ham
Kaas en ham
Champignons
Boerenomelet

6,25
6,75
7,25
6,75
9,25

Belegde zachte broodjes
Pistolet wit of bruin 0,75 extra

Naturel
Kaas of ham
Kaas en ham
Bacon
Kaas en bacon
Rosbief

6,25
6,75
7,25
6,75
7,25
8,25

Kaas of ham
Fricandeau of rosbief
Gerookte zalm
Kroket of frikandel
Leverworst of ossenworst

Super uitsmijter
Vier eieren belegd met ham en kaas
en friet met mayonaise
Luxe uitsmijter
Vier eieren belegd met ham,
rosbief, kaas en fricandeau

9,25

Bijgerecht

9,25

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

Portie friet
Portie friet mayo
Mayonaise/ketchup
Pindasaus

3,50
3,95
5,25
3,75
3,50

2,85
3,35
0,50
0,75

Onze wisselende acties vind u op
onze Facebook pagina.
Like ons en u word op de hoogte
gehouden.

Ophelialaan 99 - 1431 HC Aalsmeer
Vind ons op Facebook!
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