Carpaccio, fijn gesneden meat / fish / veggie van de beste kwaliteit. Enkel topingrediënten,
zo puur mogelijk en elegant gepresenteerd. Kies je Choppings, heerlijk brood en
een frisse salade erbij. Chop till you drop.

CHOP JE MENU DEAL
Combineer 1 , 3 en 4 oftewel
carpaccio met brood en salade
en krijg €1 menu korting!

1

2
OSLO
Zalm, mosterd-dillesaus, crème
fraîche, kappertjes en rode ui

CHOP JE STAD

€12

SEOUL
€12
Tonijn, wasabi-limoencrème, kimchi,
knisperzeewier
ROME
Rund, Italiaanse olijfolie,
Parmezaanvlokken en rucola.
MILAAN
Rund, basilicumcrème, geraspte Old
Amsterdam, rucola, krokant spek en
pijnboompitten

€9

EXTRA
CHOPPINGS

5
KOFFIE

Maak je carpaccio af met heerlijke
toppings:

TOKYO
€12
Tonijn, soja kaviaar, mierikswortelcrème, krokante quinoa, groen

CHOPPINGS
€0,50 P/S
Pesto, Old Amsterdam, spekjes,
krokante quinoa, amandelcrunch,
parmezaan, kruiden, noten

3

CHOP JE BROOD

WIT BROOD

€2

BRUIN BROOD

€2

SPELT BROOD

€2

SPECIAL CHOP
‘THE CHOP’
Tonijnpizza

€16
EXTRA’S
Pesto, zoute boter, olijfolie

AMSTERDAM
€11
Rund, Zaanse mosterdcrème, augurkje,
ui, geraspte Old Amsterdam,
krokant spek
HONG KONG
€11
Rund, vloeibare sesam, hoisincrème,
lente-ui en prikkelende sprenkels
furikake
MARRAKESH
€11
Rund, harissa-crème, hummus, geraspte
halloumi, amandelcrunch, groen

4
DELHI
BBQ knolselderij, truffel, radijs,
komkommer, quinoa

€7

€2
€2 / €3

CAPPUCCINO

€3

THEE

€2

VERSE MUNTTHEE

€3

MELK

€2

JUS D’ ORANGE

€3

SPA BLAUW / ROOD

€2

COCA COLA / LIGHT/ ZERO

€2

SPRITE / FANTA / CASSIS

€2

FRISTI / CHOCOMEL

€2

Vers van de bakker uit de straat.

€11

PARIJS
€11
Rund, truffelcrème, Parmezaanvlokken,
rucola en pijnboompitten

UNCHOPPED

ESPRESSO / DUBBELE ESPRESSO

STOCKHOLM
€12
Zalm, avocado-crème, limoen, krokante
quinoa, groen

In welke stad Chop jij het liefste?

CHOPPERS
Al onze gerechten zijn ook to go
verkrijgbaar.

€0,50 P/S
-€5
CHOP JE CARPACCIO LUNCH
Kies een lekker carpaccio op
geroosterd brood voor de lunch
en betaal €5 minder.

CHOP JE SALADE

SPEK-EI

€2

GEITENKAAS-WALNOOT

€2

GROENE SALADE

€2

DESSERTS
In de chop kun je ook ijs afhalen.

TWIJFEL?
Chop twee carpaccios 50/50
voor een meerprijs van €1.

BLACKBERRY CHEESECAKE

€5

TARTELETTE CITRON

€5

MINI CHOCOLADE-MOELLEUX

€3

The Carpaccio Chop streeft ernaar zo volledig mogelijke informatie over de ingrediënten en haar producten te geven. De informatie over de allergenen per gerecht is gebaseerd op de standaard-productsamenstelling. Wijzigingen van een productsamenstelling zal mogelijk
wijzigingen in de allergenensamenstelling veroorzaken. The Carpaccio Chop bereidt haar gerechten met de grootste zorg, maar kan niet garanderen dat er geen kruisbesmetting plaats vindt. De gegevens zijn afkomstig uit de door de leveranciers van The Carpaccio Chop verstrekte
informatie. The Carpaccio Chop is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de door haar leveranciers opgegeven gegevens of in informatie afkomstig van andere externe bronnen. Druk- en zetfouten voorbehouden.

