
 
 

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

	
MENU 

    	
	

 
            SNACKS 

Ol i j ven  gemengd|VG|5.5   
Broodp lank je  gemixt brood met drie dipjes en 
olijven|V|8.5  
Aranc in i  risottoballetjes van tomaat en mozzarella  
met aioli|V|7.5  
Oma Bob's  B i t te rba l len  met mosterd|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  

 Karaage ch icken gefrituurde Japanse kip, homemade 
 sweet chili saus|8 

Snackp la t te r  bitterballen, arancini, karaage chicken, 
Old Amsterdam bitterballen en mini loempia’s|18.5  

 Edamame boont jes  met pittige japanse saus|8  
 Nacho's  met cheddar, jalapeños, tomatensalsa,  
 crème fraîche en guacamole|V|10.5  

	
BURGERTIME! 
Os lo  burger  
briochebol met 150gr black Angus beef pattie,  
cheddar, daikon relish, sla, uien compote, ketchup en 
dijonmosterd|15.5  
Ch icken burger  
briochebol met krokante kip, sla, zuurkool en jalapeños 
mayonaise|14.5  
Vegg ie  burger  
briochebol met falafel, tomaat, ui, sla, crème fraîche, 
hummus| V |13.5    
 
	

 SOUP 
 Tomatensoep met kruidenolie |V|7.5 
 Soep van het  moment  vraag onze bediening |V|7.5  
  

	
SALADES  

 Caesarsa lade krokante kip, een hardgekookt eitje,  
 romaine sla, parmezaanse kaas, kappertjes, crispy bacon, 
 croutons en Caesardressing|7.5|13.5  

W in tersa lade zoete aardappel, kikkererwten, rode/gele 
biet, pompoen, vegan kaas, tahini-lime dressing| V|7|13 

          G roene sa lade granaatappel en peterselie dressing        
             |V |5.5|10.5  

 
 
 

 
 
 
THE REAL DEAL 

Ka l fswang sous vide gegaard met gnocchi en een saus van truffel en 
parmezaanse kaas |19.5  
Amer ican  rump s teak  prei, krieltjes en pepersaus|18.5  
Fa la fe l  shiitake bouillon, mango chutney, vegan kaas, gefrituurde 
glass noodle, koriander, uienpoeder|VG|16.5  
V is  van het  moment  vraag onze bediening  
 
STREETFOOD TO SHARE 
MEAT 
G lazed porkr ibs  met zuurkool, poeder van knoflook en 
nacho’s|16.5  
Shor t  r ibs  sous vide gegaard in peer marinade voor 12 uur met een 
jus|14.5  
Gegr i lde  k ip tenders  met knapperige uitjes en een homemade 
pindasaus |14.5  
Rendang langzaam gegaarde rundvlees met friet|12.5  
F ISH 
Red Mu le  met aardappel emulsie, doperwten|12  
Tatak i  van ton i jn  met wasabimayonaise, sojagel, gefrituurd 
rijstvel|12 
Jumbo Gamba’s  met aioli, knoflook en brood|15 
VEGGIE  
Pumpch i  met kimchi, honing, geitenkaas, walnoten en 
citroen|V|10.5  
Roasted Cau l i f lower  met kastanjecrème, parmezaanse 
kaas|V|14.5  
S too fpot je  met tomaat, pompoen, courgette, aubergine, ui,  
parmezaane kaas en verse kruiden|V|9.5  
Zoete  aardappe l  met crème fraîche |V|9.5  
 
 
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 
Kr ie l t jes  met kruidenboter|V|6.5  
W in tergroente  met rode en gele biet, pompoen en wortel |V |6.5  
 
 

HAPPY ENDING  
Brown ie  chocolade brownie met vanille-ijs|6.5  
B lond ie  witte chocolade brownie met frambozen-ijs|6.5  
Pro f i te ro l  gevulde soesjes met vanille crème en chocolade |7 
A f fogato  bol vanille-ijs met espresso|5.1  
 
 
 

 
 


