Lunch
breakfast

sandwiches op bruin vloerbrood

specials

Snacks vanaf 12:00

Croissant jam & boter | 3.5 V 
kaas V | ham & kaas +0.5

Broodje van de dag | dagprijs

Kibbeling | 9.5

Bitterballen (6 stuks) mosterd | 7

Tropical Smoothie Bowl | 8.5 Vegan
van ananas en mango met passievrucht,
granola, seizoensfruit en kokos

Yoghurt | 7.5 V

granola en seizoensfruit

Zurich Ontbijt (tot 12.00) | 12.5

toast met 2 gebakken eitjes, ham &
kaas, roomboter croissant en yoghurt
met granola en seizoensfruit

Caesar | 9.5

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

Muhammara | 8.5 V

paprikaspread met geroosterde
courgette, paprika en feta

Kikkererwtensalade | 8.5 Vegan

bleekselderij, augurk, rode ui en dille

Rundvleeskroketten | 8.5

eggs

twee rundvleeskroketten van oma Bob’s
met mosterd en pickles

Uitsmijter Naturel | 7.5 V
kaas | tomaat | spinazie +0.5 V
ham | bacon | chorizo +1

Avocado Mash | 9.5 V

Vegan Kroketten | 9 Vegan

twee vegan kroketten van oma Bob’s met
mosterd en pickles

op bruin vloerbrood met twee
gepocheerde eieren, spinazie en tomaat

soup & salads

Shakshuka | 8.5 V

Soep van de dag | 7.5

twee gepocheerde eieren in een
groenten-tomatensaus, geserveerd met
brood

tosti’s op wit casino brood
Tosti Kaas | 4.5 V
kaas & tomaat +0.5 V

ham & kaas | chorizo & kaas |
bacon &
 cheddar +1

V vegetarisch

Veganvegan

Salade Niçoise | 12.5 Vegan

op een rustiek wit broodje met
koolsla, ravigottesaus en pickles

Pita Bloemkool Gyros | 9 V
cottage cheese, komkommer en
zoetzure rode ui

Bagel Niçoise | 10.5

Kaasstengels (6 stuks) chilisaus | 7.5 V
Mini Groenteloempia’s | 6 Vegan
(6 stuks) chilisaus

Risottini mozzarella & tomaat | 7.5 V
(6 stuks) aioli

tonijn, sesam, sperziebonen, rode
paprika, rode ui en olijven

Crispy Chickenwings | 9.5

Bagel Caprese | 8.5 V

Snackplatter | 16.5

mozzarella, tomaat, basilicumamandelpesto en rucola
met serranoham +1.5

(5 stuks) BBQ-saus

(16 stuks) bitterballen, kaasstengels,
mini groenteloempia’s en risottini

Olijven | 4.5 Vegan

burgers op een briochebol

Notenmix | 4.5 Vegan

Classic Burger | 14.5

sweets

black angus patty met sla, cheddar,
tomaat, uiencompote, augurk en
burgersaus

Linzen Burger | 14.5 V

Taarten | 4.75
cheesecake
appeltaart

wilde spinazie, geroosterde paprika,
uiencompote, hummus en Pecorino

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

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.

sides
Frites mayonaise | 4 V
Truffelfrites | 4.5 V

t ruffelolie, Parmezaanse kaas
en mayonaise

cafezurichamsterdam

