
VRIJBURCHT
café restaurant 

 
 

 
KOUDE SNACKS  
Gemarineerde Spaanse olijven € 3,00 V  
Geroosterde gerookte amandelen € 3,50 V  
Tortillachips met verse guacamole € 6,00 V  
IJburgs plankje met grillworst, zilte boerenkaas,  
Amsterdamse uitjes, augurkjes en mosterd € 8,00 
 

WARME SNACKS  
Bitterballen van Oma Bobs met mosterd € 6,25  
Kaastengels met zoete chilisaus € 6,75 V 
Bitterballen Ajuma: broccoli-linzen, masala-champignons en 
spinazie-kaas-komijn € 6,75 V  
Bitterballen van hert met truffelmayonaise € 8,00 
Nachos uit de oven met tomaat, rode ui, jalapenos, cheddar, 
zure room en verse guacamole € 7,50 V  
 

BIJ DE KOFFIE 
Al onze taarten zijn huisgemaakt! 
Appeltaart € 4,75       
New York cheesecake € 4,75 
Chocoladetaart € 4,75 
Taart v/d maand € 4,75 
Huisgemaakte bonbons € 1,60 per stuk 
 

COFFEE IN GOOD SPIRITS  
Irish Coffee € 6,50  
Jameson Whiskey met bruine suiker, koffie en geslagen room 
Spanish Coffee € 6,50  
Tia Maria met koffie en geslagen room 
French Coffee € 6,50  
Grand Marnier met koffie en geslagen room 
 

KOFFIE SPECIALITEITEN 
Americano (koffie zwart) € 2,50  
Espresso € 2,50  
Cappuccino € 2,75  
Latte Macchiato | koffie verkeerd € 2,75  
Espresso Macchiato € 2,50  
Espresso met een toefje melkschuim 

Cortado € 2,50  
Onze favoriet, espresso met een wolkje warme melk. Een smaakshot 
Flat White € 3,75 
Dubbele Espresso € 3,75 
 

THEE 
Verse muntthee € 2,75 
Verse gemberthee € 2,75 
Thee per kop, keuze uit diverse soorten € 2,50 
 
 

 
 

DINER 
 

BROOD  
Met huisgemaakte hummus, tapenade en aioli € 5,50 V  
 
VOORGERECHTEN  
Gepofte rode biet met geitenkaas en tijm € 7,50 V  
Indiase samosa’s gevuld met bloemkool, doperwt en aardappel  
met mangochutney € 7,50 V  
Garnalenkroketten met citroen-aioli en zuurdesemtoast € 8,75 
Gamba’s piri piri met turks brood € 7,50 
Marbré van gerookte eendenborst, gekonfijte eend en  
eendenlever € 9,50 
Soep van de dag met brood € 6,75 (V) 
Quiche van de dag met salade € 8,75 (V) 
Ravioli v/d week – klein € 8,75 | groot € 14,50 V 
 
SALADES 
Winterse salade met quinoa, granaatappel, sinaasappel en 
gemberdressing € 9,50 V 
Gemengde salade met verse vijgen, walnoot, Tête de Moine kaas 
en vijg-dadeldressing € 11,50 V 
 
HOOFDGERECHTEN  
Groentelasagne met geitenkaas, pompoen, courgette, Kataïfi en 
paprikacoulis € 17,50 V 
Gebakken zalm met aardappelmousseline, bospeen, spinazie en 
Hollandaisesaus € 19,50 
Gebraden varkensribstuk met ratatouille en gnocchi € 18,50 
Runderentrecôte met “Buerre Café de Paris”, seizoensgroenten en 
gefrituurde Roseval aardappel € 20,50 
 
VOOR DE KIDS  
Ravioli gevuld met mozzarella en tomaat € 9,25 V 
Hamburger met tomaat, bacon, cheddar, BBQ-saus en frites € 9,25 
Huisgemaakte pizza met cherrytomaat en mozzarella € 8,75 V  
Cassata - laagjes vanille-aardbei-nutella-ijs € 4,75 
 
DESSERTS 
Warme Madeleines met vanillesaus € 6,75 
Granaatappeltaartje met pompoenijs € 6,75 
Mousse van pure chocolade met sesam-karamelcrunch € 6,75 
Soezen gevuld met witte chocolade-ijs en chocoladesaus € 6,75 
Kaasplankje met Hollandse kazen en rogge-/krentenbrood  
€ 8,75 V 
 
V = Vegetarisch 

 
 
 
BIEREN OP TAP  
Jupiler pilsener € 3,00 
Belgisch pilsbier met een zacht bittere smaak (5,2 % Vol.) 
Leffe Blond € 4,00 
Goudblond, lichtfruitig en kruidig (6,6 % Vol.) 
Ijwit € 4,50 
Stevig Amsterdams witbier, kruidige tonen en licht zoete afdronk (6,5 % Vol.) 
Tripel Karmeliet € 5,00 
Een rijk en kruidig bier gemaakt van meerdere granen (8,4 % Vol.) 
Howling Wolf Imperial Porter, Two chefs brewing € 5,00 
Tonen van koffie en karamel, combinatie van bitter en zoet (8% Vol.) 
Funky Falcon Pale Ale, Two chefs brewing € 5,00 
Fruitige aroma’s met licht bittere afdronk (5,2 % Vol.) 
 
BIEREN OP FLES  
Leffe Bruin € 4,00 
Authentiek abdijbier met een herfstbruine kleur en een lichtzoete smaak (6,5 % Vol.) 
Leffe Ruby € 4,00 
Unieke combinatie tussen abdijbier en het delicate aroma van rode fruit (5,0 % Vol.) 
La Chouffe € 5,00 
Goudkleurig bier met een verfrissende en aangenaam kruidige smaak (8,0 % Vol.) 
Duvel € 5,00 
Een klassieker, krachtig blond bier met een volle schuimkraag (8,5 % Vol.) 
Corona € 4,50 
Een geweldige dorstlesser met een limoentje (4,5 % Vol.) 
 
LOKALE BIEREN OP FLES 
Green bullet IPA, Two chefs brewing € 5,00 
Frisse IPA met tonen van sinaasappel en mandarijn (5,7 % Vol.) 
White Mamba, Two chefs brewing € 5,00 
Avontuurlijk witbier, kardemom, koriander en limoenblad (5,1 % Vol.) 
Dragons Kiss session IPA, Two chefs brewing € 5,00 
Exotische aroma’s met dorstlessende afdronk (3,5 % Vol.) 
Lellebel blond, De eeuwige jeugd € 5,00 
Krachtig blond bier met fruitige afdronk (5,7 % Vol.) 
Bullebak Weizen Tripel, De eeuwige jeugd € 5,00 
Combinatie van Duitse Weizen en traditionele Belgische Tripel (7,7 % Vol.) 
 
 
ALCOHOLVRIJE BIEREN 
Leffe Blond  € 3,50 
Goudblond met een fruitige citrustoon en karakteristieke smaak (0,0 % Vol.) 
Hoegaarden Radler € 3,00 
Hoegaarden witbier gecombineerd met sap van natuurlijke oorsprong (0,0 % Vol.) 
Jupiler  € 2,75 
Een heerlijk alcoholvrij bier op basis van de karakteristieke ingrediënten van Jupiler 
(0,0 % Vol.) 
Wieckse Witte  € 3,00 
Verfrissend alcoholvrij witbier met zachte afdronk  (0,0 % Vol.) 
 
 


