Dagkaart

ONTBIJT & LUNCH
Vanaf 11:.00

Ontbijt tot 12:.00
Ontbijt bowl v met bio yoghurt, granola, vers fruit en honing

6,95

Avocado mash v

gepocheerd ei, tuinkers en granaatappelpitjes

8,95

American pancake v huisgemaakt, met vers fruit en ahornsiroop

8,95

Arie’s ontbijt v

12,95

Ontbijt bowl met bio yoghurt, granola en vers fruit
Avocado toast met gepocheerd ei
Pancake met vers fruit en ahornsiroop

Roerei of omelet v

Eieren

6,95



Kies uit de volgende toppings
Spinazie
Tomaat 
Feta
Avocado

1,00
1,00
1,00
2,50

Oude kaas
Ham
Spek
Gebakken champignons

Sandwiches

1,00
1,50
1,50
1,50

Al onze broodjes worden geserveerd op Amsterdams desem van bakkerij Bram!

Croque Monsieur

7,95

Croque Monsieur Végétarien v 

7,95

Croque Madame

8,95

Croque Madame Végétarien v 

8,95

Avocado mash v

8,95

beenham en gruyère
tomaat en gruyère

beenham, gruyère en een spiegelei
tomaat, gruyère en een spiegelei


gepocheerd ei, tuinkers en granaatappelpitjes

Melanzane v 

9,95

Fried chicken

9,95

geroosterde aubergine, burrata, tomatensaus, pijnboompitjes en rucola
mashed avocado en kimchi

Cheese steak sandwich

dungesneden biefstuk, kaas, ui, knoflook, madame Jeanette en romaine sla

10,95

Vega kroket v van de Vegetarische slager

7,95 | 9,95

Rundvlees kroket

6,95 | 8,95

1 of 2 stuks op brood met Amsterdams zuur en mosterd
1 of 2 stuks op brood met Amsterdams zuur en mosterd

Arie’s double cheeseburger

cheddar, witte ui, augurk, Franse mosterd en ketchup

Arie’s vega double cheeseburger v 

cheddar, witte ui, augurk, Franse mosterd en ketchup

Arie’s lunch combo

Sandwich naar keuze met een kleine salade en frietje + 4,00

9,95

.10,95

LUNCHGERECHTEN
Zuurdesem stokbroodje v 

4,95

Arie’s tomatensoep v 

5,95

Garnalenkroketjes (3 st)

8,95

Burrata v

9,95

met kruidenboter

klassieke tomatensoep met kaasvlinder
kropsla en citroenmayonaise


bospeen in sinaasappelglaze, vijgen en basilicum

Tartaar van albacore tonijn 

avocado, ponzu, wasabimayonaise, wakame en krokant van filo deeg

12,95

Meibloem geitenkaas salade v 

KL 11,95 | GR 13,95

Quinoasalade v

KL 11,95 | GR 13,95

spinazie, witte druiven, pijnboompitten, rode ui, radijs en honingvinaigrette


spinazie, avocado, feta, granaatappel en waterkers

Caesarsalade 

KL 10,95 | GR 12,95

croutons, parmezaan, ansjovis, gepocheerd ei en caesardressing
met krokante kip

Melanzane v 

14,95

geroosterde aubergine, tomaat, mozzarella en basilicum

Steak tartare frites

+ 3,00

KL 11,95 | GR 16,95

met een gepocheerd ei, geserveerd met frisse salade en Frites uit Zuyd

FAM. GOUDVISCH KLASSIEKERS
volgens traditioneel familierecept

Half boerderijkippetje

17,95

in krachtige kippenjus,
geserveerd met frisse salade en Frites uit Zuyd

Biefstuk Arie

19,95

180 gr. tournedos in roomboter gebakken met jus,
geserveerd met brood

Frites uit Zuyd v met mayo
Kropsla

Erbij
4,95

met radijs, rode ui en mosterdvinaigrette

4,95

Haricots verts gestoofd, met uitjes en krokante spek

5,95

Kaas

Kazen van Kef v 

3 kazen geserveerd met Italiaanse crackers, druiven en appelstroop

Zoet

11,95

Profiteroles soesjes met vanille roomijs, karamel en chocoladesaus

5,95

Appeltaart van Patisserie Holtkamp

4,95

Cheesecake van Patisserie Holtkamp

4,95

Citroen-meringue taart van Patisserie Holtkamp

5,95

Vegan

v Vegetarisch v

Vegan mogelijk

Koffie\

Biologische koffie van Eastside Coffee Roasters*
Zwarte koffie

2,60

Chai latte

4,00

Espresso

2,50

Warme choco

3,25

Doppio

3,50

slagroom

+0,50

Macchiato

2,80

Cortado

2,80

Extra shot

+1,00

Cappuccino

2,90

Havermelk

+0,50

Koffie verkeerd

3,10

Latte macchiato

3,20

Flat white

Ijskoffie
3,80

Al onze koffies zijn
ook decaf te bestellen
(Swiss Water Decaf)
)

(Dubbel shot, ongezoet)

Thee

Zwart

3,80

Latte

4,20

Diverse thee Earl Grey, Groen, Jasmijn, Kamille, Rooibos

2,95

Verse thee munt of gember

3,25

				

Sap

Verse jus d’orange
Vers grapefruitsap
Mix verse jus en grapefruit

		

KL
3,50
3,50
3,50

| GR
| 4,50
| 4,50
| 4,50

Oranje sapje sinaasappel, wortel, gember, mango

3,95 | 4,95

Groen sapje appel, komkommer, banaan, spinazie

3,95 | 4,95

Op de bar
Roombotercroissant met boter en jam
Bananenbrood
Lemon poppy seed cake

3,95
3,95
3,95

Appeltaart 
Cheesecake
Citroen-meringue taart

4,95
4,95
5,95

Taarten van Patisserie Holtkamp

Goedemorgen!
Bloody Mary

8,95

Mimosa

8,95

Screwdriver

8,95

Bakkie Arie

3,50

Ketel One Vodka, Big Tom tomatensap, citroen & bleekselderij
verse jus d’orange & cava
Ketel One Vodka & verse jus d’orange
espresso met een scheutje vieux

FB/IG arie.amsterdam

