On top
of the
world!
Dat is Jackie Brown.
Een restaurant met
een urban style en
goede vibe.
Where avant garde
meets underground.
Eet kleine gerechten,
drink cocktails,
proef smaak en
eigenzinnigheid!

Hof 23
3811 CK Amersfoort
033 72 008 77
info@jackiebrown.nl
jackiebrown.nl

lunch

diner

diner

koud

vlees

BROODJE wit of bruin

Lamsrug

9

Curry

7,5

Beef Saté

9,5

Burrata

7,5

Flat Iron Steak

9

Dumpling

8

Bao Bun

8

Biet

7,5

Char Siu

8

Risotto

8

BBQ Tartaar

7,5

Veggies in the Mix

7

Zalm

rauw - zoetzure komkommer - rode ui - Aziatische dressing

Carpaccio

parmezaan - paddenstoelen - dragonmayonaise

Kantonees Buikspek

Aziatische rauwkost - soja- en zwarte bonen - Char siu-dressing

Falafel

tomaat - rode ui - harissadressing

parelcouscous - walnoot - salsa verde - granaatappel

9

bavette - atjar - seroendeng

9

chimmichurri - crouton

8,5

tempura kip - kimchi - Japanse mayonaise

8

Kantonees buikspek - soja- en zwarte bonen

SALADE
Halloumi

10

Niçoise

11

gegrilde groenten - crispy tuinbonen - olijven

verse tonijn - ei - parmezaan - ansjovis - spek

friet - bacon - bbq-saus

Tosti Chorizo

kaas - tomaat - ui - jalapeños

Tosti Kippendij

spek - kaas - ui - zongedroogde tomaat

Risotto

paddenstoelen - parmezaan - truffel

Thaise Soep

kokosmelk - kip - koriander

10
8
8

iets erbij?

bouillon - shiitake - bosui

verschillende soorten biet - hazelnoot

truffelolie - paddenstoelen - parmezaan

groenten - bouillon - tempeh

7,5

Franse Frietjes met Japanse Mayo

2,5

Jackies Vitello

9,5

Kleine Salade met
Gegrilde Groenten en Noten

3

Mosselen

8

Sweet and Spicy Beans

3

Oester

9,5

yellowfin tonijn - kalfsmayonaise - groene kruiden

Asian style

tasting 3 styles (ook per stuk te bestellen)

Aziatische pesto - furikake - wakame

Kabeljauw Tartaar
7

wafel - tomaat - basilicum

Gamba

Zalm Tataki
11

masala - geroosterde pompoen - pappadum

iets erbij?

vis
heel met kop - Thaise rode curry - zoete aardappel

warm
Jackie Brown Burger

zoetzure mosterd - ei - dragon

vega

appelstroop - mierikswortel-ijs - roomkaas

8,5
8,5

dessert
Kaas

8

Bombe

6,5

After Eight

6,5

Pineapple

6,5

Fred’s choice - chutney - vijgenbrood

passievrucht - citroengras - witte chocolade - mandarijn-ijs

chocolademousse - munt-ijs - Oreo crumble

lychee - kokos - chili - limoensorbet

Franse Frietjes met Japanse Mayo

2,5

Kleine Salade met
Gegrilde Groenten en Noten

3

VOOR KIDS: KINDERTOSTIES & BROOD MET ZOET BELEG
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