
Anna te Drieën  
Anna: Jezus’ oma, moeder van Maria komt in de Bijbel niet voor.  

Wel is ze een belangrijke Middeleeuwse heilige. Meestal afgebeeld met dochter  
en kleinzoon als ‘Anna te Drieën’.  

Anna is de beschermheilige van meubelmakers, kleermakers, zwangere vrouwen,  
en van vrijgezellen op zoek naar een partner.  

Anna hoort bij het oude centrum van Amsterdam met destijds tientallen kloosters 
 in de omgeving van de Katholieke Oude Kerk. Tijdens de Reformatie werden de kloosters gesloten (na 1578), 

 de oude kerken gereformeerd, en schuilkerken geboren. Maar de heilige Anna bleef.  
Voor eeuwig vernoemd in de Sint Annen- en Sint Annendwarsstraat en sinds 2011 in restaurant Anna. 

Brood met olijfolie  — 1,50 

Voorgerechten 

Heilbot (rauw) — limoen creme fraiche — aardappelwafel — haring kaviaar — 13,50 

Gerookte zalm — Afrikaans roodhout — mierikswortel — aardappelsalade— 13,50 

Gebakken eendenlever — pruimencompote — armagnac — hazelnoot — 15,50 

Steak tartaar (klein) — gepocheerd ei — salade — 11,50 

Pompoensoep — wantan met geitenkaas — 9,50 

Aubergine — couscous — Griekse yoghurt — gerookte piment — 9,50 

Hoofdgerechten 

Kabeljauw — gepofte groenten — kruidenolie — 22,50 

Confit de canard — buikspek  — beluga linzen — 19,50 

Steak tartaar (groot) — gepocheerd ei — friet — salade — 19,50 

Steak — ratatouille — aardappel gratin — 22,50 

Côte de Boeuf — waterkers boter — salade van groene boontjes — zoete aardappel — pastinaak 
 (voor 2 personen, prijs per persoon) —  32,50 

Risotto — frutti di mare — 24,50 

Beluga linzen — knolselderij — geroosterde bloemkool — hazelnoot — 21,50 

Desserts 

Crème brûlée — 7,50 

Chocolade tartelette — snickers ijs — 11,00 

Tarte tartin — vanille roomijs — 9,50 

Kaas van Abraham Kef: 

1 kaas: uw keuze uit onderstaande kazen — 8,50 
3 kazen: Friese nagelkaas, Camembert en Maroilles — 8,50 

5 kazen: bovenstaande kazen + Zachte geitenkaas en Achelse blauwe — 12,50 

Heeft u een allergie? Meld dit dan alstublieft altijd bij ons personeel

3-gangen menu 37,00 

Gerookte rode poon— aubergine — granaatappel — Griekse yoghurt — gerookte piment 

OF 
Gevogelte lever mousse — gember — salade — croutons 

——— 

Schol — aardappel gnocchi — bimi — venkel — Pedro Ximenez azijn — knoflook 

OF 

Runderstoof — peterselie aardappeltjes 

——— 

Tarte tartin —  vanille roomijs 

Ons 3-gangen menu is ook vegetarisch te verkrijgen. Vraag ons personeel alstublieft naar 
de opties. 

Verrassingsmenu van de chef 65.00 

Voor de liefhebbers van eten, een menu vol met de favorieten 
van de chef. Niet voor de kieskeurige eter en ook niet voor hen 
met haast. Het verrassingsmenu is enkel per tafel te bestellen.


