KOUDE SNACKS
Gemarineerde Spaanse olijven € 2,75 V
Geroosterde gerookte amandelen € 2,75 V
Tortillachips met verse guacamole € 5,50 V
IJburgs plankje met gerookte ossenworst, zilte boerenkaas,
Amsterdamse uitjes, augurk en mosterd € 7,50
WARME SNACKS
Bitterballen van Kwekkeboom € 5,50
Bitterballen van Ajuma: broccoli-linzen, masalachampignons en spinazie-geitenkaas-komijn € 6,50 V
Nachos uit de oven met tomaat, rode ui, jalapenos,
Cheddar, zure room en verse guacamole € 6,50 V
BIEREN OP TAP
Jupiler pilsener € 2,75
Belgisch pilsbier met een zacht bittere smaak
Leffe Blond € 3,50
Goudblond, lichtfruitig en kruidig
Hertog Jan Weizener € 3,50
Tarwebier, robuust en fris met karaktervolle bitters
Hertog Jan Grand Prestige € 4,50
In de rijpe, volle smaak laten bitter en zoet zich opmerkelijk goed onderscheiden
Hertog Jan Tripel € 4,00
Krachtig blondbier met een soepel en toegankelijk karakter
IPA Goose Island € 4,00
Uit Chicago, fruitig aroma en hoppige afdronk
BIEREN OP FLES
Leffe Bruin € 3,50
Authentiek abdijbier met een diepe, herfstbruine kleur en een volle, lichtzoete
smaak
Leffe Ruby € 3,50
Een unieke combinatie tussen het abdijbier en het delicate aroma van rode vruchten
Leffe ‘Rituel 9’ € 5,00
De krachtige aroma’s geven dit bier een intens, uitgesproken karakter
Karmeliet Tripel € 5,00
Een rijk en kruidig bier gemaakt van meerdere granen.
Pauwel Kwak € 5,00
Een hoog gistend bier, amberkleurig, met een licht moutig aroma en een fruitige
afdronk.
Corona € 4,00
Een geweldige dorstlesser met een limoentje
Hertog Jan Bastaard € 3,00
Een radler met de perfecte combinatie tussen bitter en zoet
Hoegaarden Radler € 3,00
Het Hoegaarden witbier gecombineerd met sap van natuurlijke oorsprong
IPA
Leffe Royale € 5,00
Levendig karakter, intense frisheid en lichte citrustonen

BIJ DE KOFFIE

Al onze taarten zijn huisgemaakt!

DINER
BROOD
Brood met hummus, citroen-aioli & tomatentapenade € 5,50 V
VOORGERECHTEN & SALADES
Huisgemaakte eendenpaté met sinaasappel € 8,50
Lamsham met hummus en munt-yoghurt mayonaise € 8,50
“Poke Bowl kip Teriyaki” met sushirijst, sojaboontjes,
komkommer en paksoi € 11,50
Waldorfsalade met appel, bleek- en knolselderij, walnoten,
sinaasappel en rozijnen € 9,50 V
WARME VOORGERECHTEN
Mini “kaasfondue” van camembert met honing en tijm € 8,50 V
Garnalenkroketten met citroen aioli € 8,50
Huisgemaakte mini loempia’s met venkel, tofu en rode peper
€ 8,50 V
Ravioli v/d week – zie krijtbordjes klein € 8,50 | groot € 14,00 (V)
Quiche van de dag met sla € 8,50 (V)
Soep van de dag met brood € 6,50 (V)
HOOFDGERECHTEN
Wij serveren wisselende hoofdgerechten, geïnspireerd op
ingrediënten van het seizoen en de creativiteit van de chef!
Zie krijtbordjes
VOOR DE KIDS
Huisgemaakte pizza met cherrytomaat, mozzarella en basilicum
€ 8,50 V
Hamburger met tomaat, bacon, cheddar en frites € 9,00
Fish & chips met doperwtenpuree € 9,00
Flensje met vanille-ijs en bananensaus € 4,50
DESSERTS
Crème brûlée € 6,50
Parfait met chocolate chip cookies, sinaasappel en Cointreau
€ 6,50
Warme appeltaart met vanillesaus en kaneelijs € 6,50
Kaasplankje met Hollandse kazen en rogge-/krentenbrood
€ 8,50

V = Vegetarisch

Appeltaart € 4,50
New York cheesecake € 4,50
Chocolade truffeltaart € 4,50
Taart v/d maand € 4,50
Huisgemaakte bonbons € 1,50 per stuk
WARME DRANKEN
Onze specialty koffie (door de boer, de brander en de barista met de grootst
mogelijke zorg verbouwd, gebrand en gezet) komt uit Sumatra, Indonesië. Het
is een Single origin, 100% Arabica koffie. Als groen boon verscheept naar
Nederland en in Amsterdam gebrand.
De Sumatra Blue Batak is een spannende, complexe koffie met een sublieme
crèma laag en een lange nasmaak. Heerlijk!
KOFFIE SPECIALITEITEN
Americano (koffie zwart) € 2,25
Espresso € 2,25
Cappuccino € 2,50
Latte Macchiato | koffie verkeerd € 2,50
Espresso Macchiato € 2,50
Espresso met een toefje melkschuim
Cortado € 2,50
Onze favoriet, espresso met een wolkje warme melk. Een smaakshot
Dubbele Espresso € 3,50
COFFEE IN GOOD SPIRITS
Irish Coffee € 6,00
Jameson Whiskey met bruine suiker, koffie en geslagen room
Spanish Coffee € 6,00
Tia Maria met koffie en geslagen room
French Coffee € 6,00
Grand Marnier met koffie en geslagen room
THEE
Verse muntthee € 2,50
Verse gemberthee € 2,50
Thee per kop, keuze uit diverse soorten € 2,00

