take away
&delivery

Free
delivery

lunch van 11.00 - 16.00 uur

Open daily

from

11:00

Onderstaande gerechten worden geserveerd
met een maiskolf, frites en mayonaise

Baguette Serranoham | 7

Asian Spareribs | 15.5

met geroosterde paprika,
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Baguette Caesar | 7

met gegrilde kipfilet, Romaine sla, een hardgekookt
eitje, crispy bacon, gefrituurde kappertjes,
Parmezaanse kaas en Caesardressing

Baguette Hummus | 6.5 V

Our
Famous
Spareribs

met geroosterde biet, feta en oregano vinaigrette

sweet sesame glazed ribs met lente-ui, sesam,
knoflooksaus en BBQ-saus

Tex Mex Spareribs | 15.5

Mexican BBQ-ribs met lente-ui, sesam,
knoflooksaus en BBQ-saus

Garlic Spareribs | 15.5

gekarameliseerde knoflook ribs met lente-ui,
sesam, knoflooksaus en BBQ-saus

Brioche Rundvleeskroket | 5
op een briochebol met mosterd

Brioche Garnalenkroket | 5.5

Kipsaté | 14.5

op een briochebol met aioli

Chicken

van gemarineerde kippendijen met atjar,
crispy onion en satésaus

Halve Kip | 14.5

gegrilde halve kip met knoflooksaus en
BBQ-saus

vanaf 11.00 uur
salads

Cavolo Nero Salade | 12.5 V

Onderstaande gerechten worden geserveerd
met frites en mayonaise

Veggie Bowl | 12.5 Vegan

Classic Burger | 12.5

met geitenkaas, Granny Smith, geroosterde wortel,
amandel en mosterd-citroendressing

black angus patty op een briochebol met
sla, cheddar, tomaat, uiencompote en BBQpicklemayonaise

met spinazie, spruitjes, pompoen, oesterzwammen
en muhammara

Greek Burger | 12.5

sides

Burgers

Frites mayonaise | 4 V
Truffelfrites | 4.5 V

truffelolie, Parmezaanse kaas en mayonaise

Gegrilde Maiskolf | 4.5 V
Cavolo Nero Salade klein | 6.5 V
Veggie Bowl klein | 6.5 Vegan

snacks

kalfsvleesburger gevuld met feta op een
briochebol met sla, tomaat en tzatziki

Korean Fried Chicken Burger | 12.5
krokante kipburger op een briochebol met
sla, lente-ui, taugé, koriander en Koreaanse
BBQ-saus

Mexican Chicken Burger | 12.5

Daily Special

bekijk onze social
media voor de
wisselende special

krokante kipburger op een briochebol met
met sla, tomaat, cheddar, avocado en
paprika-jalapeñorelish

Fish Burger | 12.5 

visburger op een briochebol met sla, tomaat,
gegrilde paprika en een kruidige chilisaus

Portobello Burger | 12.5 V

Bitterballen (6 stuks) mosterd | 5.5
Kaasstengels (6 stuks) chilisaus | 6 V
Thai Green Curry Bites | 6 Vegan

paddenstoelenburger op een briochebol
met Gruyère, zuurkool, oesterzwammen,
uiencompote en truffel-mosterdmayonaise

Risottini truffel & bospaddenstoel | 6 V

Pita Falafel | 9 V

(6 stuks) chilisaus

(6 stuks) truffelmayonaise

Snackplatter | 12.5

(16 stuks) bitterballen, kaasstengels,
Thai green curry bites en risottini

Pita's

pita met tomaten-kommersalade, hummus,
falafel, feta en knoflooksaus

Pita Pulled Pork | 9

pita met pulled pork, coleslaw en BBQ-saus

bereid in de Green Egg

take away
&delivery

Open daily

from

Free
delivery

12:00

Mixers

cafe Zurich is terug met take away & delivery!
dagelijks vanaf 12 uur bezorgen wij
jouw favoriete gerecht weer bij je thuis.
afhalen is natuurlijk ook mogelijk.

moscow mule

5

Absolut vodka | ginger beer

Dark ‘n stormy

Havana 7 años | ginger beer

Bobby’s at home gt

Bel je bestelling door naar 020 716 59 33.

Bobby’s gin | Indian tonic

aperol spritz

wij bezorgen binnen een straal van 500m rondom
cafe zurich.

Aperol | Cava | Soda water

El diablo

Olmeca Tequila Reposado |
Crème de cassis | ginger ale

woon je buiten ons bezorggebied?
wij zijn ook te vinden via uber eats,
thuisbezorgd en deliveroo.

Jack lemonade

Jack Daniels | Cointreau | 7-up

sweet kiss GT

Beefeater Pink gin | Indian tonic

bier & hard seltzer | 4
Two Chefs Brewing

Funky Falcon / Green Bullet

De Eeuwige Jeugd

Gladjanus / Bullebak / Gleuvenglijder / Conjo

Oedipus Mannenliefde
Brouwerij ‘t IJ IJwit
Brothers in Law Australian Pale Ale
Affligem Belgisch wit / Dubbel / Tripel
Jopen Blurred Lines
Weizen 0.0 | Jopen Non-IPA
Viper Hard Seltzer cranberry / lime
Kugi Hard Seltzer elderflower
Heineken 0.0 | Radler 0.0 | 2.8
Heineken | 2.5
Bierpakket | 20.5
6 speciaal biertjes naar keuze

wijn
Wit
Rose
Rood

20cl | 75cl 4.5 | 12.5

Verdejo Vegan
Pinot Grigio Blush
Tempranillo Vegan

fris

Pepsi regular / max | 2.5
Double Dutch Soda | 3

ginger ale / ginger beer / tonic / bitter lemon

Bel je bestelling door naar:

020 716 59 33
Café Zurich | Mercatorplein 2b Amsterdam | 020 716 59 33
www.cafezurich.nl |
cafezurichamsterdam

Sourcy 75cl | 5
blauw / rood

Big Tom tomatensap | 3
Thijs sappen | 3

appel / granaatappel-framboos

