ETEN

Maaltijden € 10,00
Paddestoellasagna, salade van geitenkaas, ui en rucola
Gestoofde artisjokken, falafel, coleslaw, muhamarra (v)
Venkel gratin, gegrilde biet, wilde spinazie, tapenade
Indische runderstoof, Balinese salade, tempeh,
sambal, rijst

Soep + maaltijd + dessert/koffie
Incl. brood + water

€ 15,00

Zoet van het buffet € 3,00 / per 100 gram
Appelcake
Gestoofd fruit (v), speculaascrumble

Kip in harissa-saus, ratatouille, couscous

Koud van het buffet € 3,00 / per 100 gram
Geroosterde rode ui, zachte geitenkaas, walnotensalsa
Balinese salade, citroengras-kokosdressing (v)
Gefrituurde tempeh met gember en soyasaus (v)
Italiaanse omelet, pompoen, gedroogde tomaat, rookkaas
Spinazie, radicchio, dadels, amandelen, vinaigrette (v)
Gegrilde biet, parelgort, boontjes, bieslookmayo
Ratatouille-salade van seizoensgroenten (v)
Wilde spinazie, knoflook, pompoenpitten
Muhamarra, saus van geroosterde paprika en noten (v)
Spread van gestoofde wortel, yoghurt en komijn
Tapenade van olijven, ansjovis en knoflook

Warme hapjes uit de keuken
Gestoofde artisjokken, ingelegde citroen,
krieltjes (v), basilicumroom

€ 3 ,50

Huisgemaakte falafel, coleslaw, tahini (v)

€ 3 ,50

Kip in harissa-saus met abrikozen,
yoghurt, komijn, koriander

€ 3 ,75

Indische runderstoof met kokosmelk,
ketjap, limoenblad

€ 3 ,75

Venkelgratin met kaas en kerstomaat

€ 3 ,50

Paddenstoellasagna met funghi porcini,
mozzarella, ricotta en dragon

€ 3 ,50

Soep van de dag (v)

€ 3 ,00

Graan van de dag (v)

€ 1 ,00

Pecan-chocolade brownie
Notenmix met mango, kokos, walnoten, pompoen (v)

Snacks, warm
Scharrelvlees bitterballen (3 st.)

€ 3 ,25

Chef Thor vega bitterballen (3 st.)
- humus (v), curry (v) of truffelrisotto

€ 3 ,25

Huisgemaakte falafel (3 st.) (v)

€ 2 ,50

Kaasstengels (3 st.)

€ 2 ,50

Quesadilla (gegrilde tortilla, kaas, salsa)

€ 3 ,25

Pollodilla (gegrilde tortilla, kip, kaas, salsa)

€ 3 ,75

Scharrelvleeskroket / groentekroket

€ 2 ,50

Snacks, koud per 100 gram
Nacho chips + salsa

€ 3 ,00

Kaas

€ 4 ,00

Biologische leverworst

€ 4 ,00

Olijven

€ 3 ,00

Noten

€ 3 ,00

Ontbijtbrood
Croissant, boter en jam

€ 1 ,50

Granola cracker

€ 1 ,50

Pistoletje

€ 1 ,00

Beleg (p/stuk, divers)

€ 1 ,00

Maak je eigen ontbijtkom € 3,00 / 100 gram
Yoghurt, granola, gestoofd fruit, notenmix

Wij gebruiken biologisch vlees, zuivel en eieren.
Al ons eten kan worden meegenomen in biobased en afbreekbare verpakkingen.

Open: maandag t/m vrijdag, 08.30 – 20.30 uur.
Onze keuken is open van 12.00 – 20.00 uur. Ontbijt en zoet is de hele dag beschikbaar.

(v) = vegan

www.restaurantpalante.nl - Fred Roeskestraat 97 Amsterdam - info@restaurantpalante.nl

DRANKEN

Warme dranken
Chocolademelk van Callebaut

€ 2 ,75

Koffie

€ 2 ,25

Espresso

€ 2 ,25

Cappucinno

€ 2 ,50

Koffie verkeerd / Latte Macchiato

€ 2 ,75

Kurkuma latte
€ 2 ,75
(melk, geelwortel, kaneel, peper, honing, kokosolie)		
Wij schenken biologische volle melk, soyamelk
en havermoutmelk

Creëer je eigen thee
met citroen, verse munt, gember,
steranijs, kaneel en honing

€ 2 ,00

Frisdrank 			
Verse groente- en fruitsappen
€ 3 ,75
Lands Beste biologisch appelsap

€ 2 ,50

Jus d’orange

€ 3 ,00

Walden biologisch tomatensap

€ 3 ,00

Naturfrisk biologische
Cola, Tonic, Ginger Ale

€ 3 ,00

Bruiswater, citroen

€ 1 ,25

Vier je feestje in Palante!
Palante is zeven dagen per week
beschikbaar voor borrels en andere
feestelijkheden. Meer informatie aan
de bar of mail info@restaurantpalante.nl
Witte wijn glas 150 ml
l’Auratae Catarratto-Pinot Grigio, Sicilië (IT)

€ 3 ,50

Wolf Riesling, Pfalz (D)

€ 5 ,00

ROSe wijn glas 150 ml
l’Auratae, Nero d’avola, Sicilië (IT)

€ 3 ,50

Kesselring Blanc de Noir, Pfalz (D)

€ 5 ,00

RODe wijn glas 150 ml
l’Auratae, Nero d’avola, Sicilië (IT)

€ 3 ,50

Braun Blauer Spätburgunder, Pfalz (D)

€ 5 ,00

Sparkling fles
Winterling Pinot Noir Crémant, Pfalz (D)

€ 36,00

Cava 0,0%

€ 17,50

Bruno Michel, Champagne (F)

€ 60,00

Onze wijnen zijn gemaakt met biologische gegroeide
druiven. Vraag naar onze wijnlijst voor meer wijnen!

Maak je eigen limonade glas 250 ml
Bruis of plat water, gemengd met siropen,
verse munt, gember en citroen
€ 1 ,75
BIER fles
Gulpener biologisch pils

€ 2 ,25

Brouwerij ’t IJ witbier

€ 4 ,75

Gulpener biologisch Ur-Weizen

€ 4 ,75

Mooie Nel IPA, Jopen

€ 4 ,75

Zuidas Amsterdam Pale Ale /
Indian Pale Ale / Witbier

€ 4 ,75

Mongozo glutenvrij bier

€ 2 ,25

Grolsch Malt 0,0%

€ 2 ,25

Long drinks
Bloody Mary

€ 7,00

Bombay Sapphire gin
& mate-ginsenglimonade

€ 5 ,75

Bombay Sapphire gin & Naturfrisk Tonic

€ 6 ,75

Stolichnaya vodka & vlierbloesemlimonade

€ 5 ,75

Stolichnaya vodka & jus d’orange

€ 7,00

Havana Club Rum 3 year & Naturfrisk Cola

€ 6 ,75

Jack Daniels whisky & Naturfrisk Cola

€ 6 ,75

Sterk glas 50 ml
Single Malt Whisky (divers en wisselend)

€ 6,00

Open: maandag t/m vrijdag, 08.30 – 20.30 uur.
Onze keuken is open van 12.00 – 20.00 uur. Ontbijt en zoet is de hele dag beschikbaar.
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