
 
 

Heeft u een allergie/ intolerantie? Laat het ons weten.  
     

	
MENU 

    	
	

 
SNACKS 
Ol i j ven  gemengd|VG|5.5   
Oma Bob's  B i t te rba l len  met mosterd|7.5  
Aranc in i  risottoballetjes 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|VG|6.5  
Gyoza met chilisaus|VG|7.5   
 
SHARING IS CARING 
Nacho's  met cheddar, jalapeños, tomatensalsa,  
crème fraîche en guacamole|V|10.5  
Broodp lank je  gemixt brood met drie dipjes en 
olijven|V|8.5  
Snackp la t te r  bitterballen, arancini, gyoza 
Old Amsterdam bitterballen en mini loempia’s|18.5  
B i tesp la t te r  spareribs, gamba’s, gegrilde kippendij  
en piementos de padrón|23.5  
	
SOEP & SALADE  
Soep van het  moment   
vraag onze bediening |V|7.5  
Caesarsa lade   
gegrilde kippendij, een hardgekookt eitje,  
Romaine sla, Parmezaanse kaas, gefrituurde kappertjes,  
krokante bacon, croutons en Caesardressing|15.5  
 
BURGERTIME! 
Os lo  burger  
briochebol met een Black Angus beef patty,  
bacon, cheddar, tomaat, sla, augurk,  
gerookte uienmayonaise en BBQ-saus|15.5  
Vegan burger  
briochebol met homemade vegan burger, tomaat,  
sla, gegrilde groenten en muhammara|VG|13.5    
Ch icken burger  
briochebol met gegrilde kippendijen, jalapeños,  
sla, tomaat en Ceasarmayonaise|14.5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
STREETFOOD.. 
 
MEAT 
Sparer ibs  keuze uit zoet, pittig of sesam|10.5 
As ian  pancakes  krokante pannenkoekjes gevuld met kip,  
bosui en sesam|9.5 
A lbond igas  gehaktballetjes in tomatensaus met feta  
en geroosterde foccacia|9.5  
Carpacc io  dungesneden ossenhaas met honing truffel 
dressing|11.5  
V i te l lo  sous vide gegaarde kalfsfilet met groene pepersaus |11.5  
 
F ISH  
Coqu i l les  met een crème van bloemkool,  
crispy bacon en kruiden olie|14 
Tatak i  van ton i jn  met wasabimayonaise en sojagel|13.5  
Gambas p i l  p i l  met aioli, knoflook en rode peper|12.5  
Gravad lax  gemarineerde zalmfilet met dillecrème en citroen|11.5  
Gegr i lde  oc topus uit de Josper met gegrilde ui, gekonfijte 
cherrytomaat en hummus|13.5  
 
VEGGIE/VEGAN 
Fa la fe l  met een mini pita, tzatziki en wortelsalade|V|9.5 
Po lenta  met paddenstoelen, truffelolie  
en Parmezaanse kaas saus|V|9.5  
Geroosterde  b loemkoo l  met mosterddressing, kimchimayonaise  
en croutons|VG|9.5 
P im ientos  de  Padrón geblakerde Spaanse groene pepers met 
knoflook, olijfolie en zeezout|V|8.5  
 
ON THE SIDE 
Fr i tes  met mayonaise |V|4.5  
Tru f fe l f r ie t  met Parmezaanse kaas, truffelolie  
en mayonaise |V|5 
Caponata  Italiaanse auberginesalade met tomaat, 
rozijnen en olijf|VG|6.5  
 
 
HAPPY ENDING  
F la t  wh i te  mar t in i  vodka, baileys, espresso|10.95 
Brown ie  chocolade brownie|5.5  
B lond ie  witte chocolade brownie|5.5  
A f fogato  bol vanille ijs met espresso|5.1  
Bo l le t je  i j s  per bol|2

 
 


