Diner

vanaf 16.00 uur
kickstarters

soup & salads

Bitterballen (6 stuks) mosterd | 7

Soep van de dag | 7.5

Kaasstengels (6 stuks) chilisaus | 7.5 V

Salade Niçoise | 12.5 Vegan

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

tonijn in plaats van crispy tempeh +2

Caesar Salade | 15.5

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

sIDEs

Nacho’s | 9.5 V

Frites mayonaise | 4 V
Truffelfrites | 4.5 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

met wilde spinazie, geroosterde paprika,
iencompote, hummus en pecorino

V vegetarisch

Vegan vegan

Streetfood

crispy tempeh, sperziebonen, paprika,
rode ui, rucola, olijven en een rode wijn
vinaigrette					

Broodplankje | 8.5 V

gezouten boter, olijfolie en zeezout

vanaf 17.30 uur

truffelolie, Parmezaanse kaas en
mayonaise

Meat
Sticky Tex Mex Ribs | 10.5
met nacho’s en knoflooksaus

Yakitori Spiesjes | 9 

twee kipspiesjes met Japanse sesamsaus
en lente-ui

Carpaccio | 9.5

dungesneden rundvlees met gefrituurde
kappertjes, Parmezaanse kaas,
truffelmayonaise en pijnboompitten

Sticky Cajun Chickenwings | 8.5
met BBQ-saus

Kleinere gerechten
om te delen

Veggie

Patatas Bravas | 8.5 V

gefrituurde aardappel met pittige tomatenpaprikasaus en aioli

Flammkuchen | 9 V

met pompoen, peer, geitenkaas, crème
fraîche, walnoot en rucola

Verse Vijgen | 9 V 

uit de oven met Bleu d’Auvergne, honing en
balsamico siroop

Romige Parelgort Risotto | 9 V 

met truffel, bospaddenstoelen en pecorino

Kleine Salade Niçoise | 6.5 Vegan
Kleine Caesar Salade | 8

vanaf 17.30 uur
the big picture

Fish
Tonijn Tartaar | 9 

desserts
Chocolade Brownie | 7.5

vanille roomijs en karamelsaus

Gegrilde Bavette | 25.5

met wasabi mayonaise, zwarte kroepoek,
en kewpiesaus

Cheesecake | 6.5

Halve Gegrilde Kip | 18.5

Kibbeling | 9

met ingelegde rode ui en ravigottesaus

Coupe Dame Blanche | 7

krieltjes, groene asperges en salieboter
met geroosterde groenten, BBQ-saus en
knoflooksaus

Greenshell Mosselen | 8.5

Zalmfilet | 22.5

Gamba’s a la Plancha | 11.5

op de huid gebakken, met couscous,
geroosterde groenten en aioli

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.		

(5 stuks) gegratineerd met saffraan aioli

met frambozensorbet
vanille ijs, warme chocoladesaus en
slagroom

Bolletje ijs | 2

(5 stuks) met aioli

cafezurichamsterdam

