maak het
feestelijk
Mimosa
Prosecco met verse jus d’orange 8,5
Met alcoholvrije bubbels 7,8
Bloody Mary 10,5
Bubbels
Glas prosecco frizzante 5,2
Glas alcoholvrije bubbels 4,5

all day breakfast
Roerei met verse groene kruiden
op toast van bakkerij MAMA of
op een croissant 9,5
Voor erbij:
gerookte zalm van
Frank’s Smokehouse + 4
boerenkaas + 3
bacon + 3
spinazie + 2
Scrambled tofu op toast
met in harissa gebakken uien,
cherrytomaten, spinazie en zwart zout 9,5
Drie-in-de-pan
Kleine pannenkoekjes met appel en
rozijnen, geserveerd met:
banaan, bacon en stroop
of
blauwe bessen, crème fraîche en
poedersuiker 9,5
Croissant
met jam en boter 3,9
HEB JE EEN VOEDSELALLERGIE? LAAT HET ONS
WETEN!

= vegan

blue amsterdam
driegangenmenu
kies een soep
+
kies een burger
+
kies iets uit ons ‘sweets’ menu
26

sandwiches
Biologisch brood van bakkerij MAMA
Boerenkaas
met dadeljam, rucola en hazelnoten 9
Twee kroketten
keuze uit biologisch rundvlees
of jackfruit
9,5
Ricotta op toast
met gemarineerde druiven, tijm, chili-olie,
tuinkers en pistache 9,5

lekker voor erbij
Verse frites van Frietboutique
met mayonaise 5,5
Side salad met granaatappel,
cherrytomaten en pompoenpitten 4

soepen
Geserveerd met brood en boter

Vegan ‘tonijn’salade
met dille, radijs, mosterdzaad,
mierikswortel en China rose 10

Wortel-linzensoep
met kokosmelk, geroosterde kokos,
pinda’s en koriander 8

Geroosterde groenten
Courgette, paprika en cherrytomaat
met zwarte-olijventapenade, rucola,
pijnboompitten en basilicumsaus 9,5

Romige bloemkoolsoep
met groene kruidenolie en
gehakte amandelen 8

Met glutenvrij brood + 0,8

pita’s
Gevuld met rodekoolsla, koriander,
tomaat, zoetzure rode ui en vegan
knoflooksaus met keuze uit:
Pikante pulled chicken 9,5
Shoarma van oesterzwam 9,5

burgers
Geserveerd met verse frites
Classic burger
Briochebol met rundvleesburger,
spek, gesmolten kaas, augurk,
gekarameliseerde ui en bourbonsaus 18,5
Vegan burger
Vegan bol met een burger van aubergine,
quinoa en tijm met harissasaus, little gem,
lente-ui en granaatappel 17,5
Blue burger
Briochebol met rundvleesburger, rodeuien-cranberrychutney, blauwekaassaus
en little gem 18,5
Voeg een kleine salade toe + 4

Wij serveren onze rundvleesburgers
medium-rare. Laat het ons weten als je
een andere voorkeur hebt.

salades
Geserveerd met brood en boter
Tabouleh salade
met bulgur, groene kruiden, zoete
aardappel, tomaat, granaatappel, lente-ui,
komkommer en frisse yoghurtsaus 13
kan zonder yoghurtsaus

Caesar salad
met little gem, croutons, boerenoplegkaas,
geraspt ei, caesardressing en peterselie 13

shakshuka
Gepocheerd ei in kruidige tomatenpaprikasaus met peterselie, feta en een
pita 11
Met extra ei erin + 1,3
Met extra pita erbij + 1,5

blue amsterdam lunch
home made drink
+
kleine soep naar keuze
+
kies een sandwich of pita
+
koffie of thee
19,8

