GEZELLIGHEID

BORREL

SINDS 1522

In de tijd dat de Eem nog de Amer heette, was de Langestraat
nog een handelsroute die langs De Hof liep. De handelaren
staken de rivier over bij De Voorde - een doorwaadplaats niet
ver ervandaan. Destijds was De Hof de tuin van de bisschop van
Utrecht, die daar woonde. Hij was zo slim om tol te heffen op
de enige plek waar de verschillende handelslieden de rivier
konden oversteken. Alleen als ze tol betaalden, mochten ze
hier handel drijven.

BROOD met dip
aioli dip | chipotle mayonaise

8,00

HOLLANDS RONDJE
oude kaas | leverworst | Amsterdamse uitjes |
franse mosterd

9,50

BITTERBALLEN 8 stuks
grove mosterd

8,75

NACHO’S UIT DE OVEN
11,50
Tortillachips | kaas | rode ui | creme fraiche |
groene jalapeno peper | tomatensalsa | guacamole

Het pand naast de Bistro was toentertijd een foeragewinkel, waar
de handelslui spullen kochten. De paarden werden verzorgd in
het pand waar de bistro zit. En in het stadcafé In Den Grooten Slock
dat uit 1522 stamt deden ze toen al een borreltje.

BITTERGARNITUUR 12 stuks
12,50
bitterballen | minifrikandellen | 		
bami-kip krokantjes | chili saus | mosterd | mayonaise
BUTCHERS SHELF vanaf 2 personen
18,50
Slagersplank met diverse vleeswaren | ossenworst |
uienmarmelade | cornichons | brood & aioli
BORRELPLATEAU 2 personen
kaas | gerookte boerenham | brood | Aioli |
chipotle mayonaise | komkommer |
notenmelange | bitterballen (3)

17,50

FRIETJE MAYO

4,50

Heb je een allergie? Laat het ons weten!

FEEL GOOD PIES

ALL DAY

IETS TE VIEREN?

HUUR JE EIGEN KROEG OF

RESERVEER ÉÉN VAN ONZE ARANGEMENTEN

Vraag ook even naar de dag specials.
APPELTAART VAN MARIANNE

4,

CHOCOLADE BROWNIE
karamelsaus

4,50

NON-BAKE CHEESECAKE

5,50

SLAGROOM EXTRA

0,50

Heb je een allergie? Laat het ons weten!

vegetarisch

50

vegetarisch

BIERPROEVERIJ
19,50
Proef onze perfect getapte bieren met deze bierproeverij
van 5 speciaal biertjes!
HIGH WINE
Een heerlijk arrangement met witte en rode wijn
en ovenheerlijke hapjes!

19,50

HIGH TEA
19,
Tomatensoepje | belegde Sandwiches | quiches |
scones met jam & clotted cream | cup cakes | chocolade |
inclusief onbeperkt koffie & thee
50 P.P

informeer bij één van onze mederwerkers
naar de mogelijkheden of mail
info@grootenslock.nl

PMS 7503

LUNCH, BORREL
PMS 7502
& DINER

C-M-Y-K
23-33-58-6

grootenslock.nl

Grooten_slock_amersfoort

InDenGrootenSlock

LUNCH

DINER

SANDWICHES

GEMARINEERDE ZALM
roomkaas | cornichons |
gefrituurde kappertjes | dille saus

12,50

ALL DAY

‘ECHTE’ CARPACCIO zoals het hoort!
groene kruidenolie | verse peper | kruidenzout |
notensla | oude kaas | truffelmayonaise
XL CARPACCIO met frieten

13,50

DRAADJESVLEES KROKETTEN 2 stuks
brood | mosterdmayonaise

10,

LOADED FRIES
pulled jackfruit | crème fraîche | lente ui |
Goudsekaas

18,00

GARNALENKROKETTEN 2 stuks
brood | limoenmayonaise

11,75

BLACK ANGUS BURGER VAN DE GRILL
briochebol | romainesla | vleestomaat |
komkommer zoet/zuur | Chipotle mayonaise |
rode uiencompote | frieten |
extra cheddar +2,00

SMASHED AVOCADO
komkommer | vleestomaat | chili flakes |
kimchi mayonaise | zeezout

10,50

50

PANINI ROTI
10,50
kip | romainesla | kouseband | aardappel | 		
masala kruiden |

9,95
REYPENAAR CHEESE
PANINI HAM - KAAS
mosterdmayonaise | sla | radijs |		
tomaten ketchup
rode uienmarmelade
HOTDOG worst van de slager
broodje | sla | chipotle mayonaise | crispy ui

15,00

OMELET
10,50
groene kruiden | kaas | brood | 		
extra zalm +3,50

SALADES

... OF EEN LEKKER HAMBURGER (OOK VEGETARISCH)

12 UURTJE & LATER…

Medium 11,50 | Large 15,50

17,50

sandwich geitenkaas of reypenaar | brood |
draadjesvlees kroket | tomatensoepje

GEITENKAAS | groene kruidendressing
VEGA KIP | de vegetarische slager | 		
vegan kruidenmayonaise
ZALM & TONIJNMAYO | huis dressing

SOEPEN geserveerd met brood

ALL DAY

TOMATENSOEP

basilicum | boerenbrood croutons

8,50

LICHTGEBONDEN PAPRIKASOEP
roze pepertjesolie | lente uitjes

8,

Heb je een allergie? Laat het ons weten!

14,50

SMASHED AVOCADO & GEMARINEERDE ZALM 14,50
chili flakes | komkommer | vleestomaat |
gefrituurde kappertjes | dille saus

18,

SATÉ-SPIES (180G)
pindasaus | gemarineerde kip | atjar |
kroepoek | frieten
XL SATÉ-SPIES (360G)

ECHTE CARPACCIO zoals het hoort!
13,
ZEEBAARSFILET
19,50
groene kruidenolie | verse peper | kruidenzout |
groene asperges | hollandaisesaus | 		
notensla | oude kaas | truffelmayonaise | 		
aardappel kroketjes
XL CARPACCIO met frieten
18,00

50

50

BUTCHERS SHELF VANAF 2 PERSONEN
18,50
Slagersplank met diverse vleeswaren | ossenworst |
uienmarmelade | cornichons | brood | aioli

50

TOMATENSOEPJE
brood

4,75

ROOD FRUIT SOEP
bol citroenijs | bananen crisp

8,75

PANINI HAM & KAAS
ketchup

8,50

HAZELINO (HAZELNOTENSCHUIM)
chocoladesaus

8,50

APPELTAART VAN MARIANNE
bol vanilleroomijs | slagroom | karamelsaus

8,50

BROODJE HAMBURGER
sla | komkommer | tomaat | frietjes | mayo

10,50

KROKET OF FRIKANDEL
komkommer | frietjes | mayo

7,50

CHOCOLADE BROWNIE
gesuikerde amandelen | karamelsaus

7,50

HOTDOG
sla | ketchup | mayonaise | crispy ui | frietjes

9,50

CHEESECAKE
frambozensaus | slagroom

8,50

BEKER MET VANILLEROOMIJS
slagroom | nutella | marshmallows/smarties

5,50

3 SOORTEN IJS
vraag er even naar | per bol

2,75

COFFEE SPECIALS		

6,50

IRISH - JAMESON
ITALIAN - AMARETTO
vegetarisch

KOGEL BIEFSTUK
frieten | geroosterde groenten |
gegrilde tomaat | kruidenboter saus

17,50
23,50

22,50

... OF EEN LEKKER SALADE OF SOEP

		
DESSERT		

ALL DAY

Al onze salades worden geserveerd met een basis van
romainesla, tomaat, een zacht gekookt eitje
knoflookcroutons en brood.

HOOFDGERECHT

VEGGIE CAJUN BURGER
17,50
lekker pittig met romainsla | vleestomaat |
komkommer zoet / zuur | vegan kruidenmayonaise |
rode uiencompote | frieten

8,50

KIDS in de SLOCK

geserveerd op zuurdesem brood

VOORGERECHT

BRAZIL - TIA MARIA

EDINBURGH - DRAMBUIE
SPANISH - LIQUOR 43

Heb je een allergie? Laat het ons weten!

vegetarisch

