vanaf 17:00

SMALL PLATES
Karavaan dip v

PITAS
9,95

Muhammara, puree van gerookte aubergine, labneh
van rode biet & atom met huisgemaakt brood

Avocado tartaar

Spicy chicken

15,95

Rode ui, zoetzure komkommer & ponzumayo,
salade & Frites uit Zuyd met mayo
8,95

Rode biet, gefrituurde boerenkool & sesamdressing

Gegrilde aubergine v

LARGE PLATES

Popcornfalafel

8,95

Rode ui, geroosterde paprika, hummus van zwarte
knoflook, salade & Frites uit Zuyd met mayo

Geroosterde bloemkool v

15,95
Tabouleh, sumak, knoflookyoghurt & beurre noisette

Zeeduivel

8,95

20,95

Gerold in spaghetti van aardappel, muhammara
& saffraan-beurre blanc
8,95

Beluga linzen, gezouten hangop, zoete aardappel,
paprika & specerijen

Gebakken coquille

15,95

Geroosterde aubergine, zoete aardappel,
tomatensaus, mozzarella & Old Amsterdam

Granaatappel, gezouten hangop, kruidenmix & sumak

Crispy flatbread

Moussaka v

Mezze vega platter v

Kip uit de tajine
19,95

Mix van onze small plates met brood & dips
11,95

Witte bonensalade, granaatappel & saffraanhollandaisesaus

Mezze platter

18,95
Kikkererwten, rozijnen & gegrilde seizoensgroenten

Entrecôte frites
24,95

Mix van onze small plates met brood & dips

22,95

Artisjok, zacht gegaarde prei, kikkererwten
& Frites uit Zuyd met mayo

Beef tataki

10,95
Knoflookchips, radijs, shimeji, bosui & limoenmayo

Köfte

EXTRA

9,95

Hummus met zwarte knoflook, rode ui-chutney
granaatappel & beurre noisette

BURGERS & FRIES
Angus Burger

SOUPS & SALADS

Black Bean Burger v

Worden geserveerd met huisgemaakt brood

Linzensoep v

15,95

Rode ui-chutney, piccalillymayo, Old Amsterdam,
little gem, salade & Frites uit Zuyd met mayo

Frites uit Zuyd
15,95

4,95

Met huisgemaakte mayo

Katmer

6,95

Passievrucht-crème, pistache & mascarpone-ijs

12,95

Chocolade Nemesis

6,95

Frambozen, kadayif, hangop & gezouten karamelijs
13,95

Taart van de week

Geroosterde courgette, cherrytomaten,
witte bonen & radijs

Vegan v Vegetarisch

4,95

Met ponzumayo

DESSERTS

12,95

Feta, geroosterde paprika, rode biet,
pecannoten & granaatappel

Popcornfalafelsalade

Zoete aardappelfriet

5,95

Caponata, basilicum, pijnboompitten & balsamico

Tabouleh v

2,95

Smashed avocado, rode ui, tomaat, limoenmayo,
little gem, salade & Frites uit Zuyd met mayo

Wortel, gember & gedroogde munt

Burrata v

Huisgemaakt brood

(Helen Keller)

5,50

Allergieën? Laat het ons weten

