
 
 

Heeft u een allergie/ intolerantie? Laat het ons weten.  
                                        V: vegetarisch / VG: vegan  

	
 
 
MENU 

    	
	

 
 
SNACKS 
Ol i j ven  gemengd|VG|4  
Oma Bob's  B i t te rba l len  met mosterd|7 
Aranc in i  R iso t toba l le t jes  van tomaat en mozzarella  
met aioli|V|7.5  
O ld  Amsterdam B i t te rba l len  met mosterd|V|7.5  
M in i  Loempia 's  met chilisaus|V|6.5  
Gyoza met chilisaus|V|7.5   
Nacho's  met cheddar, jalapeños, ui, tomatensalsa,  
crème fraîche en guacamole|V|9.5  
Broodp lank je  met salsa verde, tomatensalsa  
en aioli|V|8.5  
Snackp la t te r  Bitterballen, Arancini,  
Old Amsterdam Bitterballen en Mini Loempia’s|15.5  
B i tesp la t te r  spareribs, gegrilde gamba’s, gegrilde 
kippendij, olijven, brood, salsa verde en tomatensalsa |23.5  
	
	
SOEP & SALADE  
Soep van het  moment   
vraag onze bediening |V|7 
Caesarsa lade   
sous vide gegaarde kipfilet, een hardgekookt eitje,  
Romaine sla, Parmezaanse kaas, gefrituurde kappertjes,  
crispy bacon, croutons en Caesardressing|14.5  
Xor ia t ik i  
Griekse salade met tomaat, komkommer, rode ui, feta, olijven 
en Kretenzer-oreganovinaigrette|V|13.5  
 
 
BURGERTIME! 
Os lo ’s  c lass ic  burger  
op een briochebol met een Black Angus beef patty,  
bacon, cheddar, tomaat, sla, uiencompote, augurk,  
kimchimayonaise en BBQ-saus|14.5  
Vegg ie  burger  
op een briochebol met kikkererwten-rode biet patty, tomaat,  
sla, uiencompote, tzatziki en muhammara|V|13.5   
Ch icken burger  
op een briochebol met gegrilde kippendijen, Parmezaanse 
kaas, jalapenos, sla, tomaat en Ceasarmayonaise|14 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
STREETFOOD  
MEAT 
Sweet  &  S t icky  Ch ickenw ings gemarineerd in sinaasappel  
en gember|8.5  
Sparer ibs  keuze uit Sweet, Spicy of Aziatisch|9 
Gr iekse  gehaktba l le t jes  in tomatensaus met feta|9 
 
F ISH  
Ta tak i  van ton i jn  met wasabimayonaise, sojagel,  
en gefrituurd rijstvel|12 
Gamba’s  a l  a j i l lo  met aioli en citroen|11 
Sard ient jes  met tabouleh salade, lente ui en limoenvinaigrette|8.5  
 
VEGGIE  
Fa la fe l  met knoflook yoghurt, salsa verde en pitabroodje|V|8.5  
Carpacc io  van courgette met Bleu d’Auvergne, basilicumolie  
en balsamico|V|9.5 
 
VEGAN 
Mezze geroosterde baby aubergine met antiboise|VG|9.5   
Do lmas gevuld druivenblad met rijst, munt, dille, ui en 
amandelvinaigrette|VG|9.5  
Po lenta  gefrituurd met geroosterde oesterzwammen  
en truffelolie|VG|9 
Gr iekse  ra ta tou i l le  gemixte groenten met groene kruiden|VG|7.5 
 
 
LIVING LARGE 
Black  Angus R ibeye gegrild met dragonboter, seizoensgroenten  
en frites met mayonaise|25.5  
F ish  o f  the  moment  vraag onze bediening|dagpr i j s  
 
 
ON THE SIDE 
F r i tes  met mayonaise |V|4  
Tru f fe l f r i tes  met Parmezaanse kaas, truffelolie  
en mayonaise |V|4.5  
 
 
HAPPY ENDING 
New York  S ty le  Cheesecake met frambozen sorbet|V|7 
Appe l  Kru ime l  Taar t  met slagroom |V|4.5  
B lond ie  witte brownie met karamel crème  
en scroppino sorbet|V|7 
A f fogato  bol vanille ijs met espresso|V|5 

 
 


