
snacks
Biologische rundvleesbitterballen 9

Jackfruitbitterballen 9

Verse frites van Frietboutique 
met mayonaise  5,9

Kaaskroketjes 9

Vietnamese mini-loempia’s 
met chilisaus 9

Krokante gefrituurde kip met 
srirachamayonaise 8,5

Sardines van Conservas Ortiz 
met toast  9,5

Brie met dadeljam en toast 8

Bruschetta met zongedroogde tomaat 
en peterselie 8

Bruschetta met gerookte zalm, crème 
fraîche en bieslook 9

En onze dranken... 

We serveren koffie en thee,
cocktails, wijn, (lokale) biertjes, 

alcoholvrije bubbels, bier en cocktails, 
huisgemaakte limonades, 

ijskoffie en sappen  

all day breakfast 

Roerei met verse groene 
kruiden en spinazie op toast  

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

Scrambled tofu op toast
met rode ui, spinazie, zongedroogde 

tomaat, kurkuma en edelgist 13,5

Pompoenbrood 
met crème fraîche, geglazuurde 

pecannoten en walnoten, bessensaus 
en maple syrup 12,5

Shakshuka
Twee gebakken eieren in kruidige 

tomaten-paprikasaus met peterselie, 
feta en een pita 13,5 (extra pita +2)

Griekse yoghurt 
met appel, bessensaus, walnoten, 

huisgemaakte granola en honing 10,5

Croissant 
met jam 4,5

sandwiches
Biologisch brood van bakkerij MAMA

Boerenkaas
met dadeljam, rucola, amandelen 

en olijfolie 11,5

Twee kroketten 
biologisch rundvlees of jackfruit         12,5

Ricotta op toast
met ingelegde druiven, tijm, chili-olie, 

tuinkers en pistache 12,5

Vegan ‘tonijn’salade
met dille, radijs, mosterdzaad, 
mierikswortel en kiemen 13,5

Gebraden rosbief
met rucola, olijventapenade, 

pijnboompitten en tomatenmayonaise 14

voor erbij

Verse frites van Frietboutique 
met mayonaise 5,9

Side salad met granaatappel, 
cherrytomaten en pompoenpitten 6,5

maak het feestelijk

Mimosa 
Prosecco met verse jus d’orange 9,5

Met alcoholvrije bubbels 8,5

Bloody Mary 11,5

Bubbels  
Glas prosecco frizzante 6,5

Flesje (20cl) alcoholvrije bubbels 8,5

blue amsterdam lunch 

home made drink
+

kleine soep naar keuze
+

kies een sandwich 
+ 

koffie of thee 

24,5

burgers 
Geserveerd met verse frites 

Classic burger
Briochebol met rundvleesburger, spek, 

gesmolten kaas, augurk, 
gekarameliseerde ui en bourbonsaus 20,5

Vegan Sloppy Joe
Vegan bol met vegan ‘gehakt’, 
huisgemaakte barbecuesaus 

en coleslaw 20,5

Blue burger
Briochebol met rundvleesburger, 

rode-uien-cranberrychutney, 
blauwekaassaus en little gem 21,5

soepen & salade
Geserveerd met brood  en boter

Wortel-linzensoep
met kokosmelk, geroosterde kokos, 

pinda’s en peterselie 9,5

Romige pastinaaksoep 
met croutons, chili en bieslook 9,5

Pompoensalade
met geitenkaas, pittige pompoenpitjes, 

veldsla, pecannoten, honing,
granaatappel en munt 15,5

zoet

Pastel de nata
Portugees custardtaartje 3,8

Brownie
Glutenvrije chocoladebrownie 

met noten 4,5

Appeltaart van Patisserie Kuyt 
De lekkerste van Amsterdam 5,9

Wortelcake 
Kruidige wortelcake met noten 4,5

HEB JE EEN VOEDSELALLERGIE? 
INFORMEER ONS!        

= VEGAN
GLUTENVRIJ BROOD + 0,9 


