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Ontbijt *tot 14u 
+ Tel Aviv Ontbijtje  🌿 🌽 

Shakshouka met twee eitjes, labneh, fattoush 
salade, olijven en brood + koffie en een glaasje 
verse jus d’orange  12,50 

+ Parijs Ontbijtje  🌿  
Roerei van twee eitjes met veel verse kruiden, met 
brood + koffie en een glaasje verse jus d’orange 
10,50 / met gerookte zalm  +2 

 
+ Amsterdam Ontbijtje  🌿 🌽 

Yoghurt met stroopwafel crumble, noten, honing en 
appel + koffie en een glaasje verse jus d’orange 
8,50 
 

Lunch *tot 16u 

+ Quiche Lorraine met Salade  🐷 
Klassieker met spek en kaas  9 

+ Quiche Spinazie-Geitenkaas met Salade 
🌿 
Al ruim 20 jaar een Peperwortelhit  9 

+ Broodje Hummus & Gegrilde Groenten  🌼  
Met oa. paprika en aubergine  8,50 

+ Broodje Vitello Tonnato  🐟 
Dun gesneden gepocheerde kalkoen met 
tonijnmayonaise  9,50 

+ Falafel Wrap  🌿 🌼 
Met knoflooksaus en salade in flat bread  8,50 

+ Kip Granada Wrap 

Lunch & Diner *vanaf 12u 
 
+ Libanese Tsjakh  🌿 🌼 🌽 

Ei of lamsgehakt, aubergine, venkel, linzen, erwten, veel verse 
kruiden, yoghurt, met fattoush salade en gebakken flat bread  12 

+ Chimichanga  🐷 🌿  
Pittige Mexicaanse gebakken wrap met rund of tofu, bonen, mais, 
jalapeno, koriander, met salade en tortilla chips, crème fraiche en 
hete saus  13,50 

+ Kip Granada met Patatas  🌽 
Kruidige gebakken kip met granaatappel, munt, dille en 
harissa-saus, met salade en patatas  14 

+ Maaltijdsalade  🌿 🌼 🌽 
Met peultjes, sugar snaps, haricots verts, pompoen, noten, feta, 
radicchio, little gem, kruidendressing en brood  12,50 

+ Tortelloni Spinaci  🌿  
Gevuld met spinazie en vier kazen, met saliesaus en salade  13 

+ Lasagne Bolognese 
Ovenheerlijk familierecept met veel verse groente in de saus, met 
salade  13 

+ Dagspecials 
Zie ons bord, we vertellen je graag meer! 
 

Borrelhapjes *vanaf 16u 
+ Hummus en Labneh 🌿 🌼  

Met brood om te dippen  6,50 

+ Gemengde Olijven 🌼 
Gemarineerd in olijfolie met kruiden  3,50 

+ Falafel  🌿 🌼 
5 Stuks, met zuur, knoflooksaus en ajvar  7,50 

+ Italiaanse Gehaktballetjes 
5 Stuks, in tomaten-basilicumsaus  8 

+ Quiche  🐷 🌿  
Lorraine of Spinazie-Geitenkaas  6 

+ Worstplankje  🐷 🌽 
Franse worst uit de Auvergne, met cornichon 7,50 

+ Plateau Gegrilde Groenten  🌼 🌽 
Met oa. paprika, aubergine en artisjok  9 

+ Vitello Tonnato  🐟 🌽 
Dun gesneden gepocheerde kalkoen met 
tonijnmayonaise en brood  9,50 

+ Patatas met Aioli  🌿 🌽 
Kruidige gebakken roseval aardappeltjes 6,50 
 

 
Zoet *hele dag 

+ Citroentaart 🌿  4 

+ Limoenparfait met Koekcrumble  🌿  4 

+ Kokoskoekje  🌿  1,50 

         🌿=vegetarisch, 🌼=vegan, 🐷=varken, 🐟=vis, 🌽=kan glutenvrij  
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Met harissa-saus en salade in flat bread  9,50 

 

KOFFIE & THEE 

+ Zwarte Koffie 1,50 
+ Espresso 1,50 
+ Koffie Verkeerd 2,50 
+ Cappuccino 2,50 
+ Thee 2 / 2,50 

Mr Jones / verse munt of gember 
 

SAPJES & FRISDRANK 

+ Verse Jus d’Orange 20cl / 35cl 3 / 5,50 
+ Schulp Sap (bio) 20cl 2,50 

appel / peer / vlierbes 
 
+ Proviant Schorle (bio) 33cl

3,50 
rabarber / citroen(-gember) / appel / sinaas 

+ Ice Tea (bio) 33cl / 20cl 3,50 
Charitea groen / Bos bosbes of perzik 

+ Club Mate 33cl 3,50 
+ Coca Cola / Light 20cl 2 

 
+ Amsterdam Water 25cl 2 

plat / bruis 
+ Amsterdam Water 75cl 4,50 

plat / bruis 
 

BUBBELS & SPECIALS 

+ San Nicola Prosecco fles 75cl 35 
Mild-droge mousserende wijn uit de Veneto 

BIER *flesjes 33cl 

+ San Miguel 5.4% 3,50 
Pilsner 

+ San Miguel Fresca 4.4% 4 
Frisse zomerse Pilsner, met limoentje 

+ Heineken 0.0% 3 
Alcolholvrije pilsner 

 
Bier van Brouwerij ‘t IJ (bio) 

+ Flink 4.7% 4,50 
Fris, zacht, ongefilterd blond bier 

+ IJwit 6.5% 4,50 
Kruidig, fris, ongefilterd witbier 

+ Natte 6.5% 4,50 
Zachte donkere dubbel 

+ Zatte 8% 4,50 
Stevige goudgele licht zoete tripel 

+ Columbus 9% 4,50 
Amberkleurig zwaargewicht 

+ India Pale Ale 7% 4,50 
Donkerblond, fruitig en hoppig 

 

WITTE WIJN 
+ l’Elégante 2017   glas 4 / fles 20 

Frisse rijke Chardonnay uit de Cabardes streek - Languedoc, Frankrijk 
 
+ Wijn van de Maand glas 5 / fles 25 

We vertellen je graag meer! 
 
+ Pirineos Blanco 2016 glas 5,50 / fles 27,50 

Evenwichtige fruitige blend van Chardonnay, Gewürztraminer en 
Sauvignon Blanc - Somontano, DO, Spanje 

 
+ Chateau de Carlot 2017             fles 35 

Bijzondere Rousanne-Viognier, smaakt naar rijp geel fruit en gaat van 
frisse mineralen naar citrus met duidelijke houttonen - Costières de Nimes, 
AOP, Frankrijk 

 

ROSÉ WIJN 

+ Roman 2017 glas 4 / fles 20 
Subtiele, droge, licht kruidige Grenache Gris uit de Minervois - Languedoc, 
Frankrijk 

 

RODE WIJN 

+ La Voluptueuse 2014   glas 4 / fles 20 
Soepele fruitige Merlot, Cabernet-Franc, Syrah, Grenache uit de Cabardes 
streek - Languedoc, Frankrijk 

 
+ Pirineos Negre 2014 glas 5 / fles 25 

Krachtige, fruitige, iets kruidige Merlot-Syrah - Somontano, DO, Spanje 
 
+ Salice Salentino 2015                fles 32,50 

Gebalanceerde blend van Negroamaro en Malvasia Nera - Intense 
aroma’s van zwarte bes en pruim met ronde zachte tannines - Puglia, Italië 
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+ Zomerspecial karaf 1l 
Zie ons bord, we vertellen je graag meer! 

 


