Hooggeëerde Gast.
Wij zijn er trots op u te mogen verwelkomen in ons restaurant.
Voor u ligt onze menukaart met allerlei heerlijke dranken en gerechten.
Voordat u uw keuzemaakt, zouden wij u graag even mee terug willen nemen
in de tijd ... een tijd van organisten, burgemeesters en admiralen.
Tot 1738 stond op deze locatie de Organisten toren, welke onderdeel uitmaakte
van de stadsmuur. De organist kreeg de toren als dienstwoning,
omdat hij volgens zijn oude buren te veel lawaai maakte bij het repeteren.
In de 18de eeuw mochten voorname inwoners van Zwolle delen
van de stadsmuren en de torens slopen en er woningen bouwen.
Burgemeester Derck van der Wijck liet in 1738 de Organistentoren en
een deel van de bijbehorende stadsmuur slopen om er een riant
patriciershuis met Lodewijk XIV-stijl gevel te laten bouwen.
Het patriciershuis werd nadien een aantal keer verkocht en kwam in 1788
in handen van Admiraal Jan Pieter van Braam, aan wie het restaurant
zijn naam te danken heeft. De admiraal had een lange staat van dienst.
Als marineofficier werd hij gevangengenomen en werd hij een jaar lang als
slaaf gehouden in Afrika. Na zijn vrijlating trad hij in dienst bij de VOC en
veroverde onder andere Malakka, Riouw en Ceylon. Bij terugkomst werd
hij door de stadhouder van Zwolle benoemd tot schout-bij-nacht.
Het restaurant is bij u wellicht het meest bekend als het voormalige
Café De Joffer. In 2015 zijn wij begonnen met het restaureren van
het huis en hebben getracht deze in zijn volle glorie te herstellen.
Hiervan ziet u nu het resultaat.
Wij hopen dat u zult genieten van de historie van deze locatie, het heerlijke
eten en drinken en wensen u een voortreffelijk verblijf in ons restaurant.
Namens het team,

De Admiraal

Menu du Chef
Bent u in de stemming voor een culinair feest?
Onze bevlogen keukenbrigade is tot veel in staat.
Het liefst krijgt ons team de vrije hand om onze gasten te verwennen met
bijzondere gerechten, aparte smaakbelevingen en culinaire hoogstandjes.
Voor de fijnproever die van een verrassing houdt,
stelt onze Chef dit menu samen.
Proef de seizoenen in 3, 4, of 5 gangen. Het menu wordt met zorg opgebouwd
met aandacht bereide, kwaliteitsproducten.
Mag onze Chef u meenemen op culinaire reis?
3 gangen p.p. 37,50
4 gangen p.p. 47,50
5 gangen p.p. 57,50
Dit menu is alleen per 2 personen te bestellen.

Voorgerechten
Koud
Ossenhaas Carpaccio

Warm
10,50

Dungesneden ossenhaas, rucola,
Parmezaanse kaas, geroosterde notenvariaties,
zongedroogde tomaatjes en truffeldressing.

Bieten Carpaccio

8,50

Dungesneden bietjes met mierikswortel crème,
notenvariaties en gebrande geitenkaas.

Garnalen cocktail

6,25

BBQ Ribs, Sweet or Spicy		6,25
Onze befaamde spareribs van de Green Egg.

9,50

Gamba´s De Admiraal		
10,50
Spicy gamba’s uit de wok met, kruidenolie en
gemarineerde zeewiersalade

9,50

Soep van de dag		
5,25
Elke dag een smaakvolle creatie van ons
enthousiaste keukenteam.

Een frisse cocktail met garnalen, sla soorten,
ui, Granny Smith en whisky dressing.

Gerookte Zalm

Chicken Wings, Sweet or Spicy		
Kippenvleugeltjes van de Green Egg.

Huis gerookte zalm, frisse sla soorten,
kappertjes, ui en limoen-koriander dressing.

Huissalade met geitenkaas 9,50

Salade met warme geitenkaas, een notenvariaties
en een kruidendressing.

Ons keukenteam houdt op uw verzoek rekening met uw allergieën,
gluten en lactose intolerantie en andere dieetwensen.

Vleesgerechten
BBQ Ribs, Sweet or Spicy

15,75

Lam
“Max Middelbosch”

20,95

Onze befaamde spareribs.

2 verschillende delen en 3 verschillende bereidingen,
laat u verrassen.

Lamsrack
“Het Capitool”

26,75

Een kroon van Lamsrack met bijpassende jus.

Spies
“De Admiraal”

15,75

T-Bone Steak (500gr)
"Henk Jan Meijer"

26,75

Spies met een duo van varkenshaas en malse
kippendijen.

De Rolls Royce onder de steaks. Een echte klassieker bij
de Amerikaanse steak restaurants. De T-Bone steak is
een groot, premium stuk vlees afkomstig uit de dunne
lende van het rund. Durft u uw tanden hierin te zetten?

Boerderijeend

23,95

Tournedos
170gr
225gr
“Jan Pieter van Braam”

22,95
26,75

"Derck van der Wijck"
Eendenborst van de Green Egg met een honing-tijm
saus.

Zuid Amerikaanse Ribeye 24,95

"Balthasar Muntz"
De Ribeye is een van de lekkerste delen van een rund,
een botermals, gemarmerd imposant stuk vlees.

Mixed Grill

22,45

Surf & Turf

29,95

"Familie Sandbergen"
Een smaakvolle combinatie van biefstuk, varkenshaas,
spareribs en kip van onze Green Egg.
"Herman Brood"
“Surfen zijnde de zee en turf het land” Tournedos en
grote gamba’s … geweldig.

Sauzen
U kunt bij ieder gerecht zelf uw saus of
jus kiezen, 1 sausje per persoon.
Kruidenboter;
Gorgonzolasaus;
Honing/tijm saus;
Pepersaus;
Champignon roomsaus;
Jus met gepofte knoflook.

Behoeft eigenlijk geen uitleg, de Tournedos is het malste
stukje vlees van het rund.
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met heerlijke friet, en een frisse salade.

Vis
Zalm

19,95

Zeebaars

18,95

"Baron van Voerst tot Borgel"
Van de Green Egg met bijpassende saus.
"Johan Rudolph Thorbecke"
Op de huid gebakken Zeebaarsfilet met
bijpassende saus.

Gamba Spies

Kindermenu
21,95

"Jan Franssen"
Spies met gamba’s van de Green Egg met
knoflook-limoenmarinade.

Catch of the Day

Dagprijs

Kreeft

Dagprijs

"Ron Jans"
Iedere dag een verse vangst.

“De IJssel”
Hele kreeft van de Green Egg met kruidenolie

Voor de kinderen hebben wij een bord met
heerlijk gekruide frietjes, mayonaise en
appelmoes en een keuze uit diverse lekkernijen.
Alle gerechten zijn 7,95.
U kunt kiezen uit één van de onderstaande gerechten.
Zalm van de Green Egg;
Biefstuk van de Green Egg;
Chicken Wings;
Van Dobben Kroket;
Frikandel;
Spareribs.
Ook heeft de Admiraal voor
de kinderen een 3 gangen menu,
voor slechts 13,50

Vegetarisch
Risotto

16,95

Wisselende schotel

15,95

"Joan Derk van der Capellen"
Risotto van paddenstoelen, ui, Parmezaanse kaas
en zongedroogde tomaatjes.

Tomatensoep;
Keuze uit de 6 hoofdgerechten;
Nagerecht met verrassing.

"Thomas à Kempis"
Iedere week weer een vegetarische verrassing van
ons enthousiaste keukenteam.

Ons keukenteam houdt op uw verzoek rekening met uw allergieën, gluten en
lactose intolerantie en andere dieetwensen.

Nagerechten
Crème Brûlée van koffiebonen 7,50

Het allerlekkerste Franse nagerecht uit de 17e eeuw,
crème brûlée van koffiebonen
gereserveerd met chocolade ijs en slagroom.

Dame Blanche

6,50

Sorbet

7,50

Chocolate Dream

6,95

Arretjescake

6,95

Kaasplankje

9,95

Kinderijs

4,75

Een klassieker, boeren roomijs met warme chocoladesaus
en slagroom.
Frisse fruit ijssoorten met fruit en slagroom.
Een chocolade dessert om bij weg te dromen.

Klassiek Nederlands dessert met biscuit en chocolade.
Diverse bijzondere kaassoorten, vijgenbrood en een heerlijke
compote van vijgen.
Vanille- en chocolade ijs, geserveerd in een leuke beker die
de kinderen mee naar huis mogen nemen.

Frisdranken
Pepsi / Pepsi max
Sinas
Cassis
7-up
Rivella
Lipton ice tea
Lipton ice tea green

2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45

Ginger Ale
Bitter lemon
Tonic
Sourcy blauw
Sourcy rood
Sourcy blauw 0,75l

Bier

Sourcy rood 0,75l
Verse jus
Appelsap
Limonade
Fristi
Chocolademelk

Warme dranken

Veltins pilsener (tap) 0,25l
Veltins pilsener (tap) 0,5l
Grevensteiner (tap) 0,3l
Grevensteiner (tap) 0,5l
Admiraal weizen
Admiraal triple
Zwols pils
Hertog Jan
Duvel
La Chouffe
Westmalle dubbel
Westmalle tripel
Grimbergen dubbel
Grimbergen tripel
Karmeliet tripel
Hanze Dubbel
Maisel’s Weisse
Veltins Radler
Veltins Radler 0.0
Veltins Malt
Vedett White
Liefmans Fruitesse
Erdinger 0,5l
Corona
Diverse seizoensbier

2,70
5,30
3,20
5,40
3,90
3,90
3,90
3,50
3,90
3,90
4,45
4,45
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
5,10
4,45
Dagprijs

Borrelhapjes
Mandje brood
Bitterballen 		
Bitterballen		
Kaasplankje

2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
3,95

6 stuks
12 stuks

3,50
3,75
7,00
9,95

Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Espresso macchiato

2,45
2,45
3,75
2,75
3,00
3,00
2,60

Thee
Verse munt thee

2,45
3,50

Warme chocomelk
Warme chocomelk
Met slagroom

3,00
3,50

Speciale koffie
French koffie
met Grand Marnier

6,50

Irish koffie
met Jameson

6,50

Spanish koffie
met Tia Maria

6,50

Italian koffie
met Amaretto

6,50

Licor 43 koffie
met Licor 43

6,50

Baileys koffie
met Baileys

6,50

3,95
3,75
2,45
1,50
2,45
2,45

Rode wijn
Merlot, Ferrandière
Languedoc, Frankrijk
Een mooie, volle en fruitige wijn met de smaak van
rood fruit, kers en kruisbessen

Rioja, El Meson
Oyón, Spanje
Een volle, ronde en zachte wijn met de smaak van
zwart fruit, vanille, kaneel en kokos

Past bij wit vlees en milde kazen

Past bij wit vlees, zeevruchten en kazen

Glas 3,70 | Fles 17,95

Glas 5,50 | Fles 27,50

Cabernet Sauvignon, Ferrandière
Languedoc, Frankrijk
Een rijke smaak met de subtiele aanwezigheid van
tannine met de smaak van zwarte druiven, pruimen,
bramen en bosbessen

Cabernet Sauvignon, Leidersburg
West-Kaap, Zuid-Afrika
Een delicate wijn met balans tussen verfijnde
houttonen, rijp rood fruit en zachte tannine met
een zeer lange afdronk

Past bij rood vlees en gegrilde eend

Past bij rood vlees, lamsvlees en gegrild

Glas 3,70 | Fles 17,95

Glas 5,45 | Fles 26,50

Cabernet Sauvignon, Montes
Colchagua, Chili
Een stevige wijn met veel tannine en de smaak van
zwarte bessen en laurierblad

Shiraz Cabernet, 19 Crimes
Zuidoost Australië
Een intense, volle wijn met toegankelijke aroma’s met
de smaak van rood fruit, aardbeien en kersen

Past bij lamsvlees en kazen

Past bij pasta, rundvlees en wild

Glas 5,60 | Fles 28,00

Glas 5,50 | Fles 27,50

Witte wijn
Chardonnay, Ferrandière
Een frisse, ronde wijn met hoge zuren en een
gemiddelde afdronk met de smaak van peer,
passievrucht, tropisch fruit, appel en citroen
Past bij vis, zeevruchten, wit vlees en zachte kazen
Glas 3,70 | Fles 17,95
Sauvignon Blanc, Ferrandière
Languedoc, Frankrijk
Een wijn van hoge zuren en een gemiddelde afdronk
met de smaak van tropisch fruit, appel, kruisbes, en
groen fruit
Past bij zeevruchten, zalm en geitenkaas salade
Glas 3,70 | Fles 17,95
Chardonnay, Montes
Colchagua, Chili
Een elegante, goudkleurige wijn met een enorme fruit
expressie en de smaak van appel en ananas
Past bij gevogelte en varken
Glas 5,60 | Fles 28,00

Sauvignon Blanc, Leidersburg
West-Kaap, Zuid-Afrika
Een heldere, lichtgele wijn met een lange en stijlvolle
afdronk en de frisse smaak van groene appels en kruisbessen
Past bij vis, salades en als aperitief
Glas 5,45 | Fles 26,50
Moelleux, Haute-Fonrousse
Bergerac, Frankrijk
Een zachte, fruitige, gemiddeld zoete wijn met lichte
zuren, een lange afdronk en de smaak van ananas,
meloen en honing
Past bij kip, kaas en desserts
Glas 3,70 | Fles 17,95

Rosé wijn
Grenache, Ferrandière
Languedoc, Frankrijk
Een fruitige, verfrissende wijn met gemiddelde zuren,
een gemiddelde afdronk en de smaak van rood fruit,
frambozen en rode bes
Past bij gegrild vlees, salades en als aperitief
Glas 3,70 | Fles 17,95

Cocktails
Green Coconut
Een fel groene cocktail met een mix van
allerlei tropische smaken in een glas

6,25

Dry Martini
Het welbekende drankje van geheim agent
007. Zowel met gin als met wodka te
bereiden

6,25

Harvey Wallbanger
Een frisse cocktail die je doet verlangen naar
de zomer. Ook wel bekend onder de naam
'splitje' vanwege de smaak die je doet denken
aan het ijs

7,75

Margarita
Een nette variant op een shot tequilla met
een partje citroen. Een mix van tequilla,
limoensap en sinaasappellikeur

7,25

Cognac
Remy Martin VSOP
Courvoisier VS
Calvados

7,75

Tequila Sunrise
Een tropische cocktail waarbij het lijkt
alsof je de zon ziet opkomen in je glas

7,75

Black Russian
Een sterke cocktail van koffielikeur
en wodka.
Voor wie liever wat sterkers drinkt bij het
dessert

5,25

Likeuren

Whiskey
Jack Daniel’s
Johnnie Walker Red Label
Johnnie Walker Black Label
Jameson
Glenfiddich
Southern Comfort Bourbon
Glen Talloch
The Famous Grouse
Ballantine’s
Talisker Skye

Long Island Ice Tea
Een van de bekendere cocktails, ontstaan
in de tijd van de drooglegging. Alcohol was
verboden dus bedacht men een manier om
dit toch te drinken, ze maakten een mix van
dranken die eruit zag als ice tea.

4,50
4,00
5,75
4,00
5,75
4,75
4,00
4,50
4,50
5,75

Licor 43
Baileys
Tia Maria
Grand Marnier
Cointreau
Drambuie
Amaretto
Sambuca

Binnenlands
Jonge Jenever
Bessen Jenever
Jägermeister
Apfelkorn
Berenburg
Schipperbitter
Boswandeling
Vieux

Rum
5,75
5,75
5,75

4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75

Bacardi White
Captain Morgan
white/gold
Malibu

3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75

Overig
4,15
4,15
4,15

Blue Curaçao
Tequila
Ruby / Tawny Port
Passoã
Wodka

3,70
3,70
4,00
3,70
4,15

