café restaurant

STREETFOOD
Onze streetfood heeft het formaat van een tussengerecht,
drie gerechtjes staan gelijk aan een maaltijd, perfect om een
tafel te vullen en te delen!
Alle streetfood kost 8 Drie p.p. voor 22
Koreaanse sticky chicken
huisgemaakte kimchi salade
Indonesische biologische rendang runderstoof met citroengras, limoenblad,

		

gember en jasmijnrijst
Al onze streetfood is van hoge kwaliteit maar als we dan toch moeten
kiezen; de Chef’s specialiteit is onze Biologische Indonesische Rendang.
Heerlijk mals en perfect op smaak, geserveerd met jasmijnrijst.

v Mexicaanse flauta
		

v

Turkse Balik Ekmek
Japanse zalm teriyaki
Indonesische Gado Gado

		
		
Pizzadilla

zoete aardappel, geitenkaas, bosui, tomaat,
tijm, paprika, knoflook
makreel, ingelegde chili, knoflook-citroen en rode ui
komkommer, sesam, shoyu, wakame
koude salade, huisgemaakte pindasaus,
bloemkool, aardappel, witte kool, ei, taugé,
sperzieboontjes
chorizo, tomaat, cheddar, rode ui, zure room

Onze absolute snack hit, de quesadilla, op z’n Italiaans: De Pizzadilla!
Gevuld met tomaat, cheddar, spicy salami en rode ui. Kan niet missen.

v

Noord-Afrikaanse Merguez worstjes van de grill met chimichurri
Japanse avocado tempura
met tomatillo salsa
Een echte topper in ons assortiment; de Avocado Tempura. Perfect rijpe avocado
in een luchtig krokant jasje met tomatillo salsa om te dippen. Aanrader!

v Verse pita uit de oven

avocado dip, hummus, zoete aardappel dip

café restaurant

SNACKS
v Nacho’s uit de oven
		
Super Nacho’s uit de oven

		

v Quesadilla
		
Super quesadilla

		

guacamole, jalapeños, cheddar
850
crème fraîche, tomaat, hot sauce, sour cream
kip, mais, kidneybonen, cheddar, tomaat
guacamole, hot sauce, sour cream

1050

cheddar, jalapeños, rode ui
guacamole, salsa

695

kip, mais, kidneybonen, rode ui
guacamole, salsa

850

		

kalfskroketje, bamischijf, frikandel, 1450 2750
kaassoufflé, rundkroket, crispy chicken

v Vers pita brood met dips

avocado yoghurt dip, hummus, bietenborani

v Zoete aardappelfriet

avocado mayo

v Vegetarische bitterballen
		

Vegetarische Slager,
nauwelijks van ‘echt’ te onderscheiden

550

v Vegetarische bieterballen

tzatziki

550

Bittergarnituur (2 of 4 van elk)

Van Dobben bitterballen (6 stuks)

v Mini kaassoufflés (6 stuks)

750
5

6

huisgemaakte chilisaus

550

v Amsterdamse notenmix van Gotjé 		

425

v Huisgemaakte friet 		

425

