
L U N C H
09:00 -16:30

Samengesteld ontbijt
Gezond ontbijt  10,00
Yoghurt, huisgemaakte granola, seizoensfruit, 
honing, verse jus & koffie of thee*
Koosje ontbijt   12,50
Roerei (scharreleitjes) met tomaat op wit 
of bruin brood, verse jus & koffie of thee* 

Frans ontbijt   9,00
Croissantje met boter, jam en Nutella, 
verse jus & koffie of thee* 
Hollandsch ontbijt   13,00
Croissantje, toast, hardgekookt eitje, 
ham, kaas, jam, boter, verse jus & koffie of thee*
Tosti ontbijt   9,00
Wit of bruin brood met ham-kaas, kaas of 
kaas-tomaat, verse jus & koffie of thee* 
*Keuze uit koffie, espresso, americano, cappuccino, latte of thee 
Meerprijs andere warme dranken v.a. 0,50

Extra ontbijt toppings
Kaas, ui, tomaat  + 0,50
Spek, ham, avocado  + 1,50

Overig ontbijt 
Croissant naturel  2,50 
Toppings: boter | jam | Nutella | kaas  + 0,50
Toppings: ham | spek    + 1,50

Yoghurt met granola, fruit & honing  7,00
Tosti op wit of bruin brood 
Kaas   3,50
Kaas & tomaat    4,00
Ham & kaas    4,00
Ham, kaas & tomaat    5,00
Brie, walnoten & honing   6,50
Geitenkaas & tomaat   6,50

Scharreleitjes 

Omelet | roerei | uitsmijter  9,00

Toppings: kaas | tomaat | ui  + 0,50

Toppings: ham | spek   + 1,50

Broodjes italiaanse bol of volkoren triangel

Koosje  8,50
Warme brie, prei, tomaat en verse basilicum

Old Amsterdam   8,50 
met basilicum mayonaise, zongedroogde tomaat en rucola

Stevens  9,00
Gerookte kip, spek, tomaat, sla, avocado en mayonaise

Pompoenhummus  9,00
met geitenkaas, walnoot en rucola

Biologische hamburger  12,00
Sla, ui, tomaat, augurk, mayonaise en ketchup
Broodje van de week 8,50

Tonijnsalade  9,00
met avocado en rucola
Portie frietjes met mayonaise  5,00

Koosje's 12-uurtjes    
Boterhammen kaas, kroket & soep 13,50
Boterham met Old Amsterdam, boterham  
met kroket (rund of kaas) en tomatensoep  

Soep & quiche  11,50
Tomaten-basilicumsoep met een groentequiche 

Salades & soepen
Salade Stevens    11,00    14,50
Sla, gerookte kip, spek, ei, cherrytomaatjes, 
avocado en citroenmayonaise 

Salade met geroosterde pompoen 10,50    14,00
Geitenkaas, babyspinazie, rode ui, 
walnoot en een balsamico-honingdressing 

Tomaten-basilicumsoep   7,00 

Dahlsoep (Indiase linzensoep) met naanbrood   8,00

Hollandsche lunch 
Pannenkoek stroop & poedersuiker   7,00
Pannenkoek jam of Nutella  8,00
Pannenkoek kaas of spek  10,00
Twee rundvleeskroketten met brood    9,50
Twee kaaskroketten met brood  9,50

wi-fi wachtwoord

a m s t e r d a m 3 7 Heeft u vragen over allergenen? Vraag het de bediening!
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