ZOET
Wentelteefje met citrus-confituur en gezouten karamel

6.5

Royale van passiefruit en chocolade-ganache
‘Gateau moelleux’ met nougatine, amarena en crème
fraîche
Proeverij van Mesjokke chocolade en drie glaasjes wijn

6

7.5
14.5

LUNCH
tot 16.00 uur
Pita met ‘pulled chicken’, waterkers en mosterd-mayo

7.5

Waallander brood met gegrilde Rib Eye en
zwarte pepersaus

9.5

Céviche van zalm met mizuna, op papadum

7.5

Naanbrood met tonijn tandoori en yoghurt-mango
chutney

10.5

Hartige taart van geitenkaas en honing, met salade

12.5

Salade Parmaham, met gepofte tomaat en walnoot

10.5

Spaanse sandwich met tomaat en Manchego

7.5

Soep van de week, met brood

6

STUYVESANT
SPECIAL
Zeeuwse oesters (6 stuks) met een fles wijn

35
35

ETEN

BITES
tot 22.00 uur
Pretzel met dip en olijfolie
Calamata olijven
Notenmix van Gotjé
Zuurdesem brood met olijfolie
Cruditée met dip en olijfolie
Naan brood met aïoli en salsa

3
3.5
4
4
5
5

Charcuterieplank:
Diverse hammen, worst en Stuyvesant-zuur

13.5

Kaasplank:
Diverse harde en zachte kazen met gemarineerde druiven

12.5

Stuyvesant Bites:
Charcuterie, kazen, olijven en Stuyvesant-zuur
Stuyvesant Bites XL:
Charcuterie, kazen, diverse warme en koude bites,
olijven, noten & chips
Soep van de week, met brood

14

22.5

6

Mini kaasfondue met groenten en brood

8.5

Yufka gevuld met lamsgehakt, spinazie,
feta en harissa

8.5

Escargots, in gesmolten kruidenboter
Bitterballen (6 stuks)

6
6.75

Patatas Bravas

5

Mix kroketjes (4 stuks)
Pekingeend en kaas

7

Friet met zeezout en truffel-mayo

4.5

WEEKLY SPECIAL
vanaf 17.00 uur
Vegetarisch
Vis
Vlees

16.5
16.5
16.5

WEEKLY MENU
2 gangen
3 gangen

22.5
27.5

ETEN

WEST
INDISCH
HUIS
1614, Amsterdam barst uit haar voegen. Achter de dijk die de stad
beschermde tegen hoog water op het IJ (de Haarlemmerdijk) werd de
Brouwersgracht gegraven, waarna de aanleg van de drie
hoofdgrachten volgde. De nieuwe ruimte werd al snel volgebouwd,
echter één plek werd door het stadsbestuur vrijgehouden voor een
varkensmarkt met een vleeshal. Op de verdieping van het gebouw
kwam het wachtlokaal van de Schutterij, die waakte over de veiligheid
van Amsterdam.
1620, De West-Indische Compagnie kreeg de vleeshalruimte in
huur van het stadsbestuur. Deze Compagnie was het instrument in
de oorlog tegen Spanje en voor het behoud van de kolonies. De
bewindhebbers van de West-Indische Compagnie stonden bekend
als de “Heeren Negentien” en vergaderden in de huidige
Compagnieszaal van het West-Indisch Huis.
De eerste kolonie was Nieuw-Nederland, ook wel Nieuw Amsterdam
genoemd. Peter Stuyvesant, wiens standbeeld momenteel in de
fontein op de binnenplaats staat, werd benoemd tot GouverneurGeneraal van alle overzeese bezittingen. Zijn standplaats was fort
Nieuw Amsterdam op Manhattan. In 1664 capituleerde hij voor een
Engelse vloot. Sindsdien draagt Nieuw Amsterdam de naam New
York.
De Compagnie raakte langzaam in verval en vertrok uit het pand.
Daarna heeft het gebouw dienst gedaan als o.a. weeshuis, heren–
logement, wees- en ouderentehuis en textielopslag.
1975, Het West-Indisch Huis brandde af door een vuurpijl, waarna
een jarenlange restauratie plaatsvond en het pand weer in oude
luister werd hersteld.
1989, Event-cateraar ‘a matter of TASTE’ exploiteert dit prachtige,
prestigieuze gebouw. Het monumentale West-Indisch Huis biedt naast
STUYVESANT Wijnlokaal, ook ruime zalen en een unieke
binnenplaats voor diner, feest, huwelijk en congres.
Iets te vieren of te organiseren? Aarzel dan niet om contact op te
nemen. Wij geven u graag eventadvies op maat.
www.taste.nl
www.hetwestindischhuis.nl
of bel 020-6257528

