STUYVESANT SPECIAL
Zeeuwse oesters (6 stuks) & fles wijn
naar keuze sommelier

SWEETS
35

DISHES

PANNACOTTA
Pannacotta van witte chocola met citrus en tonkaboon

6.5

BROWNIE
Brownie met vanille-ijs en amandelkruim

6.5

APPELTAART
Appeltaartje met boerenjongens en sinaasappelroom

6.5

9.5 all dishes
GEITENKAAS
Salade met geitenkaas, geroosterde groenten en spekjes

SANDWICHES / SOUP

ZALM
Tartaar van zalm met guacamole en little gem

12.00-15.00

ZALM met mierikswortel-crème, salade en tzatziki

8.5

MOZZARELLA met baba ganoush en geroosterde groenten 8.5

POKÉ BOWL
Poké bowl met jasmijnrijst, haricots verts, avocado salsa
en mango (V)
BURRATA
Burrata met baba ganoush en salade van tomaat (V)

PASTRAMI met honingmosterd-mayo en uien compote

8.5

SOEP van de dag

6.5

PALING
Palingbouillon met groene kruiden en lavendelschuim

BITES

RISOTTO
Paprika-risotto met mint en limoen (V)

OLIJVEN, huis gemarineerd

3.5

NOTENMIX van notenbrander Gotjé

4.5

KAAS PLANK
Vier soorten kazen met kletzenbrot

14.5

STUYVESANT PLANK
Diverse worstsoorten, een keur aan kazen, bitterballen
en Amsterdams zuur

9.5 pp

TALLEGIO ‘au four’
Tallegio kaas uit de oven, met brood en groenten

15

BITTERBALLEN
Rundvlees-bitterballen van Oma Bob (6 stuks)

7

ZEEUWSE OESTER
Zeeuwse oester met limoen

3

YAKITORI
Yakitori van kip (4 stokjes)

8.5

HUMMUS
Hummus in een weckpotje, met brood

7

CROSTINI
Crostini met zalm, pastrami, hummus, kaas en nootjes

8.5

14.5 all dishes

MELANZANE
Aubergine met mozzarella, tomaat en Parmezaan, uit de oven (V)
BOSPADDENSTOEL
Wellington van boleet met geitenkaas, peultjes en biet (V)
DORADE
Filet van dorade met geroosterde bloemkool en beurre noisette
DIAMANTHAAS
Diamanthaas met aardappel-knoflook mousseline en haricots verts
PARELHOEN
Filet van parelhoen met spinazie, paprikacoulis en polenta

SIDE DISHES
- Frites met zeezout en mayo
- Vers gebakken brood met olijfolie
- Groene salade

4.5
4.5
4.5
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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.
2016, STUYVESANT geopend, in de voormalige Commandeurszaal
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
www.stuyvesant.amsterdam
of bel 020-6257528

