
Kerstmenu / Kerst dinnerbox De Dinner Club:  
14 t/m 22 december

Amsterdamse teasers:
Aardappelpoffertje | gravad lax | zalm | jenever | haringkaviaar

Tomaat | zoetzuur | oude Amsterdammer

Bruschetta | roggebrood | halfom

Voorgerecht:
CAPRESE ZEEDIJK

Burrata | Thaise basilicum | ponzu tomaten | furikake

Tussengerecht:
DE GRACHTEN VAN AMSTERDAM

Bisque | Amsterdamse rivierkreeftjes | crème fraîche

Vegetarisch:
Preisoep | aardappelkaantjes | bbq-prei

Hoofdgerecht:
DIAMANTHAAS

Ossenstaart | ravioli | spruiten | pompoen | jus met zilveruien

Vegetarisch:
Gepofte aardpeer | geitenkaas | ravioli | pompoen | spruiten

Dessert
HEY PANNENKOEK!

U kunt uw Dinner Club take away box 
reserveren via:

www.heerlijkamsterdam.nl
/dinner-club

Of door middel van het scannen van
onderstaande QR-code:

De Dinner Club at home
Ook dit jaar zorgt de Dinner Club ervoor dat u thuis alsnog de “Dinner Club beleving” kunt ervaren.

Wij bieden met onze studenten een take away service aan in de vorm van een ‘’dinnerbox’’.  
Een box is bestemd voor twee personen.

3 – gangen menu | €18,50
4 – gangen menu | €24,50

U kunt het Kerstmenu bestellen vanaf: dinsdag 14 december t/m woensdag 22 december. 
Door de QR-code te scannen komt u terecht op onze bestelsite. Het afhalen van uw bestelling kan vanaf 16:00 tot 

19:00 uur in de lobby van Da Costastraat 64.

Lunch
Voor de lunch 
blijft de Dinner 
Club open op: 

woensdag, 
donderdag 

en vrijdag vanaf 
12:00 uur. 

Vanaf 14 
december kunt u 
reserveren voor 
de kerstlunch in 
ons restaurant.



Kerst Take Away Brasserie ROCKS
Stel zelf uw menu samen uit onderstaande gerechtjes!

6 t/m 22 december

Voorgerechten 
Diverse kruidenboters 

€ 2,50 (2 p) 
Bietentartaar met geitenkaasmousse 

€ 3,50 (1 p) 
Biqsue van rivierkreeftjes 0.5 liter

 € 2,50 / 1.0 liter € 4,25  

Hoofdgerechten 
Zachtgegaarde Shortrib van rund (200 gram)

 € 7,50 (2 p) 
Confit de canette

 (4 stuks) € 6,- (2 p) 
Gourmetschotel (3st vlees / 3st vis / sauzen / boters 

(afbakbrood)
 € 12,50  

Bijgerechten 
Zuurkoolstamppot (300 gram, 2p) € 2,50 
Pommes Duchesses (300 gram, 2p) € 2,50 

Aardappelgratin (300 gram, 2p) € 3,50 
Geroosterde groente (300 gram, 2p) € 3,50

Nagerecht 
Petit Grand dessert (proeverij van zoete zaligheden) 

€ 3,50 (1p) 
Tiramisu

 € 2,50 (1p) 

U kunt uw  brasserie ROCKS take away 
box reserveren via:

www.heerlijkamsterdam.nl/
brasserie-rocks

Of door middel van het scannen van
onderstaande QR-code:

KERSTLUNCH in Brasserie ROCKS
€ 15,- (3 gangen voor 1 persoon) 

Dinsdag 7 december t/m woensdag 22 december 
 

Voorgerecht 
Bisque van rivierkreeft 

 
Hoofdgerecht 

Hertenbiefstuk met een saus van kruidkoek 
 

Nagerecht 
Petit Grand Dessert – proeverij van zoete zaligheden 

Lunch
Voor de lunch 

blijft 
restaurant 
Brasserie 
ROCKS
open op: 

maandag t/m 
vrijdag.

Lunchen kan 
vanaf:11:30 uur. 


