09:00 T/M 20:00 SALADE’S
CAESAR SALADE met geroosterde kip, ansjovis, parmezaan, tomaat,
€ 11,5
knoflook, croutons en ei.
VEGA CEASAR SALADE met parmezaan, tomaat, komkommer, knoflook
€ 11,5
croutons, ei en krokante artisjok
POKE BOWL met sushi rijst, graved lax zalm, komkommer, edame
€ 12,5
boontjes, avocado en wasabi mayonaise
QUINOA SALADE met gepofte pompoen, avocado, gegrilde paprika,
€ 10,5
mozzarella en een dressing met kaffir
09:00 T/M 16:00 BROODJES
GEROOKTE OSSENWORST met piccalilly mayonaise, rode uitjes en
€ 9.00
kappertjes
OUDE KAAS met tomaten chutney pijnboompitjes en rucola sla
€ 7,50
KROKANTE KIP met wasabi mayonaise, cashewnoten, mango en little
€ 8,50
gem sla
BLT, krokante bacon, tomaat en sla met een heerlijke eiermayonaise
€ 8,00
FRISSE TONIJN SALADE met zilveruitjes, furikake en gegrilde rode paprika
€ 8,50
2 KROKETTEN VAN OMA BOBS met grove mosterd en Amsterdams zuur.
€ 8,50
Brioche met 1 kroket met mosterd saus en Amsterdams zuur.
€ 5,00
Buffelmozzarella met basilicum pesto en tomaat
€ 10,5
17:00 T/M 20:00 FLAMMKUCHEN
Pancetta - crème fraîche, pancetta, rode ui, champignons en
gruyère, verse rucola
Vega - crème fraîche, artisjok, gepofte rode paprika, gedroogde
tomaat en gorgonzola (afgetopt met verse rucola)

€ 14,5
€ 13,5

GROTE PUNTZAK VERSE FRIET van de frietboutique (17:00 t/m 20:00)
STOKBROOD VAN MENNO met aioli
SIDE SALADE van sla, komkommer en tomaat
17:00 T/M 20:00 BORREL

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

PLATEAU’S

BORREL PLATEAU KOUD (voor 2 personen)
Gerookte ossenworst, stukjes oude kaas, gemarineerde zalm, verse
snack groenten, rillette van eend.
Dit serveren wij met brood van Menno en aioli
BORREL PLATEAU WARM (voor 2 personen)
4 bitterballen, 4 kaastengels, 4 vlammetjes, 4 garnalen staartjes, 4
mini loempia’s, 4 frikandellen
Dit serveren wij met drie heerlijke dips.
BORREL PLATEAU WARM EN KOUD (voor 2 personen)
Gerookte ossenworst, stukjes oude kaas, gemarineerde zalm, verse
snack groenten, rillette van eend,
2 bitterballen, 2 kaastengels, 2 vlammetjes, 2 garnalen staartjes, 2
mini loempia’s.
Dit serveren wij met brood van Menno, aioli en drie heerlijke dips.

€ 14,50

€ 19,50

€ 22,50

09:00 T/M 16:00 SAPPEN

17:00 T/M 20:00 BURGERS
100% RUNDERBURGER met cheddar, pancetta, rode ui, gerookte
€ 12,5
tomaten mayonaise en krokante sla
PADDENSTOELEN BURGER met parmezaan, augurk, truffel mayonaise,
€ 11,5
krokante sla
Saté van Leeuwen met kroepoek, atjar en verse friet
€ 16,5
09:00 T/M 20:00 SOEP

POMPOEN CURRY SOEP met kokos
TOMAAT BASILICUM SOEP met jalapeño
Extra’s:
Kip reepjes
Bacon snippers
Croutons
Gegrilde rode paprika

09:00 T/M 20:00 EXTRA’S

€ 5,00
€ 5,00

Spinazie, Sinaasappel en Banaan smoothie
330ml
Bosvruchten, Yoghurt en Sumac smoothie
330ml
Wortel, Gember en Sinaasappelsap
330ml
Rode bietjes, Appel en Kaneelsap
330ml
Verse sinaasappelsap

€ 2,00
€ 2,00
€ 1,50
€ 1,50

KEIZERSGRACHT 711 HS, 1017 DX AMSTERDAM
MAANDAG T/M ZONDAG
9.00 - 20.00
WWW.CAFEVANLEEUWEN.NL

020 - 625 8215

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,00

