Met ‘Marie en Bateau’ verrijken we graag uw vaartocht door de prachtige
grachten van Amsterdam door u de mogelijkheid te bieden om gekoelde wijn
en luxe borrelhappen voor op de boot te bestellen bij Marie Sur l’eau, ons terras aan het water. ‘Marie en Bateau’ zal, bij mooi weer, dagelijks beschikbaar
zijn tussen 12:00uur tot 20:00uur
Bestellingen en betalingen geschied ter plekke en contactloos.

LUXE BORRELHAPPEN
Zuurdesem brood uit de Provence met saffraanroom

6

Selectie van vleeswaren

16

Twee verse garnalenkroketten met remoulade

8

Gegrilde violet artisjok met lavendel aioli

8

Baerii Kaviaar met blini’s en klassiek garnituur - 10 gram

30

Osciëtra Kaviaar met blini’s en klassiek garnituur - 10 gram

50

Oesters uit Yerseke met zeewier azijn - per stuk

6

Oesters uit Yerseke gepocheerd met mousseline sauce - per stuk

8

DRANKEN
Wij hebben een uitgebreide drankenkaart.
Ons team helpt u graag verder.

De L’Europe Amsterdam – Nieuwe Doelenstraat 2-14 – 1012 CP Amsterdam
www.marieamsterdam.com

With 'Marie en Bateau', we aim to enrich your boat cruise through the beautiful canals of Amsterdam by offering you the opportunity to order chilled
wine and luxury snacks for you to enjoy on your boat. Weather permitting,
our 'Marie en Bateau' service will be available daily between 12noon to 8PM
on the terrace of Marie Sur l’eau.
Orders as well as payments by card can be made directly.

SNACKS
Sourdough bread from the Provence with saffron cream

6

Selection of cold cuts

16

Two verse shrimp croquettes with remoulade

8

Grilled violet artichoke with lavender aioli

8

Baerii Caviar with blinis and classic garnish - 10 gram

30

Osciëtra Caviar with blinis and classic garnish - 10 gram

50

Oysters from Yerseke with seaweed vinegar - per piece

6

Oysters from Yerseke poached with mousseline sauce - per piece

8

BEVERAGES
We have an extensive beverage list.
Our team will be happy to assist you.
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