AVONDKAART
DINER & SNACKS VANAF 17:00

MAXWELL CAFE
Beukenplein 27
Amsterdam-Oost
020 7726748
maxwellcafe.nl
info@maxwellcafe.nl
CafeMaxwell cafe_maxwell
WiFi: Maxwell Guest
PASS: beukenplein27

d,
“Serve the dinner backwar
ness
do anything - but for good
”
sake, do something wierd...
- Elsa Maxwell

VRAAG DE BEDIENING NAAR DE ALLERGENEN

GROTE
GERECHTEN

KLEINE

GERECHTEN
Desem stokbroodje met kruidenboter v
Olijven

5,50

5,00

Tomatensoep v

6,50

Steak Frites 23,95

Gnocchi v

gebraden diamanthaas (200 gr.) met
rode wijn jus en gepofte sjalotten
met Frites uit Zuyd en mayonaise

met brood met boter

Zalmfilet 19,95

NACHOS

16,95

met geroosterde pompoen, knolselderij,
walnoten, veldsla, appel, geitenkaas
en honing-tijmvinaigrette

Falafelburger v

‘En papillotte’ bereid met courgette, prei,
kruidenboter en witte wijn. Geserveerd met
geroosterde aardappeltjes

2 THE MAX v

16,95

Linzensalade v

romaine sla, gegrilde kip, croutons,
parmezaanse kaas, romige Caesardressing
en gekookt eitje

Soep van de dag 6,50

HUISGEMAAKT

in beurre noisette gebakken gnocchi’s
met pastinaak, kastanjechampignons, salie,
hazelnoten en parmezaanse kaas

Caesar Salade 16,95

met brood met boter

NAGERECHTEN
Gateau Chaud 8,50

Warm, lopend chocoladetaartje met een bolletje
vanille-ijs, gezouten karamel en hazelnoten

Citroen meringue taartje 6,50

TAART VAN PATISSERIE HOLTKAMP
Red Velvet 5,95
Cheesecake 5,95

16,95

op een pita met harissa mayonaise,
gegrilde aubergine en zoetzure rode ui met
Frites uit Zuyd en mayonaise

SNACKS
Olijven

klein 10,95 | groot 14,95

Tortillachips uit de oven met cheddar, tomaat,
rode ui, jalapeños, crème fraîche en guacamole

Charcuterie, olijven
& Goudse brokkelkaas 13,95

MAXWELL’S
KLASSIEKERS

Kleine Linzensalade v

Saté Ajam van Kippendij 16,95

13,95

met geroosterde pompoen, knolselderij, walnoten, veldsla,
appel, geitenkaas en honing-tijmvinaigrette

Kleine Caesar Salade 13,95

romaine sla, gegrilde kip, croutons, parmezaanse kaas,
romige Caesardressing en gekookt eitje

Hollandse Garnalenkroketten 11,95

2 kroketten met citroenmayonaise en een salade van kropsla

Truffel-risottokroketjes v

met atjar, pindasaus, gebakken uitjes en kroepoek.
Geserveerd met salade, Frites uit Zuyd en mayonaise

Saté Daging van Runderhaas 19,95

Met zoetzure rode ui, pindasaus, gebakken uitjes en
kroepoek geserveerd met salade, Frites uit Zuyd en mayonaise

Spare Ribs

19,95

Maxwell’s sticky spare ribs met knoflooksaus.
Geserveerd met coleslaw, Frites uit Zuyd en mayonaise

5,00

Nootjes 4,95
Goudse brokkelkaas v 6,95
Charcuterie & olijven 11,95
Charcuterie, olijven
& Goudse brokkelkaas 13,95
Verse grillworst uit de oven 9,95

200 gram grillworst van wild zwijn met
jalapeños en cheddar

Bitterballen 6,95
Kaaskroketjes v 6,595
Vlammetjes 6,95
Frikandelletjes 5,95
Vegetarische loempiaatjes v 6,95
Bittergarnituur klein (15stuks) 15,95
Bittergarnituur groot (30stuks) 29,95

11,95

5 kroketjes met kruidenmayonaise en
een salade van rucola en Parmezaanse kaas

Rundercarpaccio 11,95

Maxwell’s Burger

16,95

100% Black Angus burger met sla, tomaat, augurk,
cheddar, krokant gebakken spek en chipotle-mayonaise.
Geserveerd met salade, Frites uit Zuyd en mayonaise

met truffelmayonaise, parmezaanse kaas, pijnboompitten en rucola

NACHOS 2 THE MAX v
klein 10,95 | groot 14,95

Tortillachips uit de oven met cheddar,
tomaat, rode ui, jalapeños,
crème fraîche en guacamole

Maxwell’s Ribs 11,95

een kleine portie van onze sticky spare ribs met knoflooksaus en gebakken uitjes

Mixwell 10,95 per persoon

KAASFONDUE
met crudité en brood

Maxwell’s tapas (v.a. 2 personen)

19,95

FONDUE EXTRA’S
+ blauwe kaas 		

3,95

+ charcuterie 		

7,95

maxwellcafe.nl
info@maxwellcafe.nl
CafeMaxwell cafe_maxwell

IEMAND VERRASSEN?

GEEF EEN MAXWELL GIFTCARD KADO!

+ kogelbiefstuk van de grill
getrancheerd 150gr 		

9,95

Vegan

v

Vegetarisch

