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

Pancakes | 8.5 
van banaan en havermout; met 
seizoensfruit, maple syrup en crème 
fraîche

Yoghurt | 7.5 V 
met granola en seizoensfruit

Zurich Ontbijt (tot 12.00) | 14.5  
toast met 2 gebakken eitjes, ham & 
kaas, roomboter croissant en yoghurt 
met granola en seizoensfruit

sandwiches op bruin vloerbrood

Broodje van de dag | dagprijs
Teriyaki Kip | 9.5 
gemarineerde kippendijen met kimchi-
wortelsalade, sesam en lente-ui

Gerookte Makreel | 9.5 
met zoetzure groenten en 
srirachamayonaise

Carpaccio | 9 
dungesneden rundvlees met 
gefrituurde kappertjes, pijnboompitten, 
truffelmayonaise en rucola

Rundvleeskroketten | 8.5  
twee rundvleeskroketten van oma Bob’s 
met mosterd en pickles

Vegan Kroketten | 9 Vegan 
twee vegan kroketten van oma Bob’s 
met mosterd en pickles

eggs 

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

Avocado Mash | 9.5 V  
op bruin vloerbrood met avocadospread, 
twee gepocheerde eieren, boerenkool, 
champignons en sriracha

Chili Sin Carne | 8.5 V  
twee gepocheerde eieren in een 
saus van bruine bonen en mais; met  
guacamole en tortilla

tosti’s op wit casino brood

Tosti Kaas | 5 V  
kaas & tomaat +0.5 V  
ham & kaas | chorizo & kaas |  
bacon  & cheddar +1

Reuben Tosti | 6.5  
pastrami, zuurkool, gruyère en 
thousand island saus

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

specials
Chicken Hotdog | 9.5 
op een rustiek wit broodje met 
zuurkool, mosterdsaus en pickles

Oesterzwammen Shoarma | 9 V  
op Libanees flatbread met knoflook-
kruidenyoghurt

Clubsandwich Hummus | 9.5 V 
op bruin casinobrood met 
pompoenhummus, geroosterde 
groenten, spinazie en Pecorino

Clubsandwich Kip | 10.5 
op bruin casinobrood met 
kiprollade, sla, tomaat, avocado en 
mosterdmayonaise

Flammkuchen | 9   V 
met pompoen, peer, geitenkaas, crème 
fraîche, walnoot en rucola

soup & salads
Soep van de dag | 7.5 
Salade Niçoise | 14.5 
haricots verts, zwartoogboontjes, 
ansjovis, een gekookt eitje, verse tonijn 
en rode ui

Bulgur Salade | 14.5  V 
met geroosterde pompoen, spinazie, 
peer, manchego en granaatappelpitjes

sides
Frites mayonaise | 4 V
Truffelfrites  | 4.5 V 
 truffelolie, Parmezaanse kaas  
 en mayonaise

Snacks vanaf 12:00

Bitterballen | 8
(6 stuks) mosterd 

Kaasstengels | 7.5 V
(6 stuks) chilisaus

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

Risottini bospaddenstoel | 8 V
(6 stuks) truffelmayonaise    
Crispy Chickenwings | 9.5 
(5 stuks) BBQ-saus

Snackplatter | 17.5 
(16 stuks) bitterballen, kaasstengels,
mini groenteloempia’s en risottini

Olijven | 4.5 Vegan
Notenmix | 4.5 Vegan  

sweets
Taarten | 4.75 
cheesecake 
appeltaart 
wisselende taart

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


