
Diner
Scan de code voor onze allergenenlijst         cafezurichamsterdam



vanaf 16.00 uur
 kickstarters     
Bitterballen (6 stuks) mosterd | 7
Kaasstengels (6 stuks) chilisaus | 7.5 V  
Risottini mozzarella & tomaat (6 stuks) aioli | 7.5 V   
Mini Groenteloempia’s (6 stuks) chilisaus | 6 Vegan
Snackplatter | 14.5 
(16 stuks) bitterballen, kaasstengels, risottini en mini groenteloempia’s

Broodplankje | 8.5 V 
hummus, tomatenboter en salsa verde

Nacho’s | 8.5 V 
cheddar, zoetzure rode ui, crème fraîche, guacamole  
en jalapeño relish

Bitesplatter | 22.5  
spareribs, Korean Fried Chicken, greenshell mosselen,  
gegrilde maiskolf, pimientos verdes, olijven en brood met hummus, 
tomatenboter en salsa verde 
Olijven | 4.5 Vegan
Notenmix | 4.5 Vegan   
 

burgers op een sesam briochebol

Classic Burger | 14.5  
black angus patty met sla, cheddar, tomaat, uiencompote,  
pickle en burgersaus

Knolselderij-venkel Burger | 14.5 V  
sla, tomaat, uiencompote en cajunmayonaise 

soup & salads 
Soep van de dag | 7.5
Aziatische Mango Salade | 14.5 V  
mango, gefrituurde tofu, wortel, paprika, taugé, rode ui,  
cashewnoten en koriander

Caesar Salade | 14.5  
geroosterde kip, little gem, crispy bacon, ansjovis,  
gekookt eitje, croutons en Parmezaanse kaas

ON THE sIDE
Frites mayonaise | 4 V  
Truffelfrites | 4.5 V  
truffelolie, Parmezaanse kaas en mayonaise

Linzen-kikkererwten Salade | 5.5 Vegan  
met citroendressing

Gepofte Zoete Aardappel | 4.5 V  
crème fraîche

the    big    picture
Rib-Eye (300 gram) | 25.5 
gegrilde rib-eye met zongedroogde tomatenboter,  
seizoensgroenten en frites

Zalmfilet | 21.5  
venkel, antiboise en een linzen-kikkererwten salade

sweets
Cheesecake | 4.5
Mango-limoen Bonbon | 6.5 Vegan 
met citroensorbet en rood fruit coulis

Chocolade-hazelnoot Bonbon | 6.5 V 
met vanille-roomijs en karamel

vanaf 17.30 uur    Streetfood
  Meat
 
Spareribs | 10.5 
 sweet BBQ-lak, lente-ui, aioli en BBQ-saus

Korean Fried Chicken | 9.5  
krokante kippendijen, little gem, lente-ui en koriander

Vitello Tonnato | 9.5 
 gepofte cherrytomaatjes, gefrituurde kappertjes en tonijnmayonaise

Merguez | 8.5  
gegrilde lamsworstjes met kruidencouscous en knoflookyoghurt

Fish
 
Gamba’s al Ajillo | 9.5   
uit de oven in knoflookolie met brood

Tonijn Tataki | 12.5  
in een sesamkorst met wasabimayonaise, sojagel en tobiko

Frisse Pulposalade | 9.5  
komkommer, paprika, rode ui, koriander en olijfolie

Greenshell Mosselen | 8.5 
 gegratineerd met kruidenolie

Veggie
 
Gegrilde Maiskolf | 8.5 V   
jalapeño-chimichurri-mayonaise en nachocrumble

Burrata | 9.5 V   
zongedroogde tomatencrème, basilicumpesto   
en een briochecrouton

Biryani Curry | 8 V   
zoete aardappel, bloemkool, tomaat, kikkererwten en kokosroom

Vegan
 
Pimientos Verdes | 8 Vegan  
gefrituurde groene puntpaprika’s  
met grof zeezout

Aubergine | 8.5 Vegan   
halve geroosterde aubergine met antiboise

Ons vlees wordt medium geserveerd.Vegan vegan     V vegetarischHeeft u een allergie? Laat het ons weten. 


