
Diner
kickstarters     
Bitterballen (6 stuks) mosterd | 7  
Kaasstengels (6 stuks) chilisaus | 7.5 V                                 
Mini Groenteloempia’s | 6 Vegan
(6 stuks) chilisaus 

Risottini mozzarella & tomaat | 7.5 V
(6 stuks) aioli    
Crispy Chickenwings | 9.5 
(5 stuks) BBQ-saus 
Snackplatter | 16.5 
(16 stuks) bitterballen, kaasstengels,
mini groenteloempia’s en risottini

Broodplankje | 8.5 V 
gezouten boter, olijfolie en zeezout

Nacho’s | 9.5 V 
cheddar, guacamole, crème fraîche en 
jalapeño relish

Borrelplankje | 16.5 
gerookte ossenworst, Old Amsterdam, 
truffelworst, Manchego en olijven

Olijven | 4.5 Vegan
Notenmix | 4.5 Vegan   

burgers op een briochebol

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

Linzen Burger | 14.5 V  
wilde spinazie, geroosterde paprika, 
uiencompote, hummus en pecorino 

soup & salads 
Soep van de dag | 7.5
Fattoush Salade | 14.5 V 
Libanese salade van verschillende 
soorten rauwkost met za’ tar, oregano, 
knoflookyoghurt en pitabrood

Caesar Salade | 15.5  
Romaine sla, gegrilde kip, crispy 
bacon, ansjovis, een hardgekookt eitje, 
gefrituurde kappertjes, Parmezaanse 
kaas, croutons en Caesardressing 

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

Kleine Fattoush Salade | 7.5 V 
Kleine Caesar Salade | 8

vanaf 17.30 uur
 the big picture
Gegrilde Bavette | 25.5 
krieltjes, groene asperges en salieboter

Halve Gegrilde Kip | 18.5   
geroosterde groenten, BBQ-saus en 
knoflooksaus

Zalmfilet | 22.5   
op de huid gebakken, met couscous, 
geroosterde groenten en aioli  

Streetfood 

Meat 

Sticky Tex Mex Ribs | 10.5  
nacho’s en knoflooksaus

Yakitori Spiesjes | 9   
Japanse sesamsaus en lente-ui

Steak Tartaar | 9.5 
op klassieke wijze met een brioche crouton

Sticky Cajun Chickenwings | 8.5   
BBQ-saus

Fish 

Mosselen | 9   
feta, chorizo, witte wijn en peterselie

Kibbeling | 9  
ingelegde rode ui en ravigottesaus 

Gravad Lax | 10.5 
rauwe zalm gemarineerd in rode biet met 
venkel, wasabi mayonaise en een krokantje 
van brickdeeg

Gamba’s a la Plancha | 11.5 
(5 stuks) met aioli

 Veggie 

Groene Asperges | 9  V 
truffelolie, amandel en Parmezaanse kaas

Gnocchi | 10.5 V 
wilde spinazie, basilicumpesto en pecorino

Geroosterde Rode Biet | 8.5 V   
witte bonen-hummus en geitenkaas

Geroosterde Krieltjes | 8.5 V   
crème fraîche

V vegetarisch     Vegan vegan     Heeft u een allergie? Laat het ons weten.  cafezurichamsterdam

sweets
Chocolade Brownie | 7.5 
vanille roomijs en karamelsaus

Cheesecake van Holtkamp | 6.5 
met frambozensorbet

Coupe Sorbet | 7 
vanille- en aardbeienijs, aardbeiensaus 
en slagroom

vanaf 16.00 uur vanaf 17.30 uur
Kleinere gerechten

om te delen


