
all day breakfast 

Roerei met verse groene kruiden en 
spinazie op toast 

 met gerookte zalm van Frank 14,8 
of met bacon 13,5

Scrambled tofu op toast
met rode ui, zongedroogde tomaat, 

kurkuma en edelgist 13,5

Pompoenbrood
met crème fraîche, bessensaus, geglazuurde 

pecannoten en pompoenpitten 
en maple syrup 12,5

Potato Hash 
met gebakken aardappel, paprika, ui, 

parmezaanse kaas, verse kruiden, twee 
gebakken eieren en toast 13,5

Griekse yoghurt
met vers fruit, bessensaus, geglaceerde 

walnoten, huisgemaakte 
granola en honing 10,5

Croissant 
met jam 4,5

burgers 
Geserveerd met verse frites 

Classic burger
Brioche sesambol met rundvleesburger, spek, 

kaas, augurk, rode ui 
en Thousand Islands-saus 21,5

Vegan Sloppy Joe 
Bol met vegan ‘gehakt’, huisgemaakte 

barbecuesaus, coleslaw 
en vegan mayonaise 20,5

Blue burger
Brioche sesambol met 

blauwe-bessenchutney, blauwe kaas, 
mayonaise en little gem 22,5

Side salad erbij + 6,5

Wij serveren onze rundvleesburgers 
medium gebakken

maak het feestelijk

Mimosa 
Prosecco met verse jus d’orange 9,5

Met alcoholvrije bubbels 8,5

Bloody Mary 11,5

Sparkling wine  
Glas prosecco frizzante 6,8

Flesje (20cl) alcoholvrije bubbels 8,5

soepen & salades
Geserveerd met brood en boter

Zoete aardappel en appel soep 
met crème fraiche, appelchips 

en peterselie 9,5

Romige pastinaaksoep 
met croutons, pastinaakchips 

en bieslook 9,5

Pompoensalade
met geitenkaas, pittige pompoenpitjes, 

pecannoten, honing, 
granaatappel en munt 16,5

Wedge salad 
met little gem, feta, geglaceerde walnoten 

en pecannoten, cranberries 
en vinaigrette 16,5

zoet

Pastel de nata
Portugees custardtaartje 3,8

Brownie
Glutenvrije chocoladebrownie 

met noten 4,9

Appeltaart van Patisserie Kuyt 
De lekkerste van Amsterdam 6,5

Wortelcake 
Kruidige wortelcake met noten 4,9

voor erbij

Verse frites van Frietboutique 
met mayonaise 5,9

Side salad met granaatappel, 
cherrytomaten en pompoenpitten 6,5

HEB JE EEN VOEDSELALLERGIE? 
INFORMEER ONS! 

     = VEGAN | GLUTENVRIJ BROOD + 0,9 

sandwiches
Biologisch brood van bakkerij MAMA

Boerenkaas
met dadeljam, rucola en amandelen 11,5

Twee kroketten
Keuze uit biologisch rundvlees of jackfruit         12,5          

B.L.T. 
met bacon, little gem, tomaat en zoete mayonaise 12,5

Banh Mi style tofu
met pittige tofu, wortel, taugé, komkommer en Kewpie mayonaise 13,5

Gebraden rosbief
met romige mierikswortelsaus, zuurkool en groene sla 14

blue amsterdam lunch 

home made drink
+

kleine soep naar keuze
+

kies een sandwich 
+ 

koffie of thee 

24,5


