020 238 6083
info@horeca-zuidplein.nl

MENU - OVERDAG
DRANKEN

@oxxbuxks.amsterdam
facebook.com/oxxbucks

5.00

en jus d’orange
• Smoothie: rood fruit en vanille

3.95
3.50
3.50
4.25
3.50
4.50
4.50
4.50

Jus d’orange
Huisgemaakte Ice-Tea Green/Lemon
Big Tom spicy bio-tomatensap
Agroposta bio-lemonade
Fentiman’s Rose Lemonade
Fever Tree Indian Tonic
Fever Tree Ginger Ale/Beer

ONTBIJT

steranijs
• Hangop met granola en vers fruit

• Ox & Bucks ontbijt:

dagelijks vanaf 8:00 geopend
zaterdag - zondag gesloten

•
•
•
•

7.95
11.75

croissant met bramenjam met steranijs
roerei
hangop met granola en vers fruit
koffie naar keuze

12.50

- landbrood met boerenkaas
- landbrood met kalfs- of oesterzwamkroket
- tomatensoepje

WARM
• Kalfskroketten(2x)met brood en mosterd 10.50
10.50
• Oesterzwamkroketten(2x) met brood
en mosterd

• Tosti van zuurdesembrood met
boerenkaas en/of achterham

• Ox & Bucks burger
• Uitsmijter
- tomaat
- jonge kaas van Lindenhoff
- ham of spek van Lindenhoff
- avocado of gerookte zalm

+
+
+
+

9.00
1.25
1.75
2.25
3.75

(medium geserveerd)

met cheddar en piccalillymayonaise
• Knolselderij venkel burger met gele
tomaat, augurk, dille en kaas (vegan)
• Friet van Friethoes

SALADES

7.00

(als maaltijdsalade + 4.50)

• Classic Caesar met krokante

kippendijen, gepocheerd ei, ansjovis,
croutons en Parmezaan
• Komkommer met orzo, geroosterde
hazelnoot, feta en kappertjes (vegan)

12.50
9.50

knoflookboter, groene salade en friet
• Tarbot op de graat met citroenboter,
groene salade en friet
• Groene asperges geroosterd met
hollandaisesaus, orzo, gepofte paprika
en gerookte amandel

Boerderij Lindenhoff is ambassadeur
van authentieke smaak en vertegenwoordigt meer dan 130 boeren, slagers en
kaasmeesters en leveren ons de
mooiste producten.

5.00

21.50
28.00
19.50

• Appeltaart van Femke (met slagroom) 4.95/5.55
4.95
• Cheesecake gebakken in de Bajes
3.00
• Gevulde koek
(vanaf 12 uur)

BORRELPLANK (voor

2 personen)

• Ox met boerenkaas, rauwe ham, droge worst 16.00
van Brandt&Levie en zuur

• Vega met quiche, boerenkaas, tapenade,

LINDENHOFF

11.00

ZOET

SNACKS
WIFI: Oxenbucks
Wachtwoord: Bucks2017

11.50

• Entrecôte gebakken met groene asperges,24.50
salade, verse friet en jus de veau

SOEP

6.00

HOOFDGERECHT
• Piepkuiken van het spit met citroen-

• Tomatensoep met basilicum

12.00

aangemaakt, komkommer en citroen
Jonge boerenkaas met Waldorfsalade,
9.50
bieslook en mosterdmayonaise
Carpaccio met oude Remeker, rucola,
11.50
pijnboompitten en eekhoorntjesbroodmayonaise
Kippendijen dun gesneden met rode
10.50
uiencompote, gebakken mais, rucola
en dragonmayonaise
9.50
Carpaccio van gele biet met limoen,
gepofte tomaat, feta, zonnebloempitten
en mierikswortelmayonaise (vegan)

3.75

EITJE (op landbrood van bakker Menno)

Ox & Bucks Grand Café
Strawinskylaan 11, 1077 XW Amsterdam

• Gerookte zalm met zure room en dille

• 12 uurtje:

(vanaf 8:00 uur tot 11:00)

• Croissant met boter en bramenjam met

-

GRAND CAFE

LANDBROOD (vanMenno)

• Orange Booster: wortel, gember
•
•
•
•
•
•
•

OX & BUCKS

8:00-16:00

14.00

zuur en brood

WARM

•
•
•
•
•

Bitterballen met mosterd		
7.50
Kaastengels met chilisaus		
7.50
Aardappelkroketjes met dragonmayonaise 8.25
Garnalenkroketjes met knoflookmayonaise 11.50
Bittergarnituur (12 st/24 st)
14.00/23.50

