vanaf 16.00 uur
kickstarters

vanaf 17.30 uur

Bitterballen (6 stuks) mosterd | 7.5
Bloemkoolbites | 7 V
(6 stuks) komijn hummus

Mini Groenteloempia’s | 6.5 Vegan
(6 stuks) chilisaus

Risottini bospaddenstoel | 8 V
(6 stuks) truffelmayonaise

Crispy Chickenwings | 9.5
(5 stuks) BBQ-saus

Salade Niçoise | 14.5

Streetfood

Bulgur Salade | 14.5 V

Teriyaki Ribs | 10.5

soup & salads
Soep van de dag | 7.5
haricots verts, zwartoog boontjes,
ansjovis, een gekookt eitje, verse tonijn en
rode ui
met geroosterde pompoen, spinazie,
peer, manchego en granaatappelpitjes

sIDEs

Manchego | 8.5 V

(5 plakjes) kweeperengelei

Snackplatter | 17.5

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

Frites mayonaise | 4 V
Truffelfrites | 4.5 V

truffelolie, Parmezaanse kaas en
mayonaise

Broodplankje | 9 V

Kleine Salade Niçoise | 8.5
olijventapenade, gezouten boter en olijfolie
Kleine Bulgur Salade | 8 V
Nacho’s Chili Sin Carne | 10.5 V
bruine bonen, mais, Gruyère en
guacamole

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

Veggie Burger | 14.5 V

redefine meat patty met sla, cheddar,
tomaat, uiencompote, augurk en
burgersaus

V vegetarisch

Vegan vegan

vanaf 17.30 uur
the big picture
Kabeljauwfilet | 22.95

Meat
met cassave en sesam

Pekingeend | 9.5 

Diner
Kleinere gerechten
om te delen

Veggie

Patatas Bravas | 8.5 V

gefrituurde aardappel met pittige tomatenpaprikasaus en aioli

(2 stuks) met een gestoomde bao bun,
zoetzure komkommer, paprika, taugé en
hoisinsaus

Flammkuchen | 9 V

Carpaccio | 8.5

Verse Vijgen | 9 V 

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

Hertenstoof | 9

met kaneel en gefrituurde polenta

met pompoen, peer, geitenkaas, crème
fraîche, walnoot en rucola
uit de oven met Bleu d’Auvergne, honing en
balsamico siroop

Romige Parelgort Risotto | 9 V 

met truffel, bospaddenstoelen en pecorino

Kikkererwten-linzenstoof | 8.5 Vegan 
met kokosyoghurt, spinazie en naanbrood

Fish
Tonijn Tartaar | 9 

met wasabi mayonaise, kroepoek, en
kewpiesaus

desserts
Saffraan Stoofpeer | 7.5

met witte chocolademousse en
kardemomsiroop

met schelp- en schaaldieren, fregola,
geroosterde pompoen en een kreeftenbotersaus

Zeeduivel Spiesjes | 10.5

Entrecote 200 gram | 25.5

Greenshell Mosselen | 8.5

Coupe Dame Blanche | 7

Aziatische zalm | 9.5

Tarte Tartin | 7.5

met pastinaak-aardappelpuree,
gefrituurde schorseneren en knoflookjus

Gekonfijte Eendenbout | 19.5

met witte bonen cassoulet en chorizo

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.		

(2 stuks) met pompoen-kimchicrème en
krokante panchetta
(5 stuks) gegratineerd en met saffraan aioli
rauwe zalm in een gember-soja bouillon
met nori chips en gepofte rijst

Cheesecake | 6.5

met frambozensorbet
vanille ijs, chocoladesaus en slagroom
met kaneel roomijs en gember anglaise

cafezurichamsterdam

