voorgerechten

rundercarpaccio

9.5

friday bowl

8.5

pulled jackfruit taco's

8.5

met schorseneer, mesclun, aïoli van
zwarte knoflook en een gefrituurd ei

oesters

9.5

3 stuks met mignonette en citroen

thaise zoete
aardappelsoep

met gebakken tofu, kimchi van boerenkool,
soba noedels, enoki take, edamame en misodressing

8

met kokos en rode curry

gerookte eendenborst

met avocado, rode ui pickle, pico de gallo
en vegan chipotlemayonaise

9.5

met shiitake, bosui, rode kool,
papadum en srirachamayonaise

gebakken gamba's

11.5

met chuka wakame, komkommer pickle,
sushirijstcracker en zwarte sesammayonaise

salade tête de moine

9.5

met geroosterde rode biet, quinoa,
witlof, spinazie en hazelnoot

gebakken heilbotfilet

hoofdgerechten

vrijdagburger

2000grgr
20
are
m ra
/rre
0edgr
20mme
diiuum
reeerd
msera
mediugege
servrveerd
geserveerd

17.5

Black Angus, tomaat, rucola, bacon,
gebakken ui, cheddar,
pikante jalapeñosalsa en friet

gegrilde entrecote

poussin van de green egg 18.5
met La Ratte aardappel, bospeen,
pastinaak en jus

21.5

met rösti, topinamboer, king boleet,
mergpijp en jus de veau

falafel

17.5

met geroosterde aubergine, harrisa, pita,
zoetzure wortel, granaatappel en tahin

geroosterde bloemkool

chef's special

17

met wilde rijst, paddenstoelen, spinazie,
persillade en parmezaancrisp

vraag de bediening

côte de boeuf

19.5

met knolselderijcrème, groene asperge,
zeekraal, parelgort arancini en basilicumolie

(2 pers.) 48

met sauce Béarnaise, jus de veau,
friet en salade

ravioli gevuld met
geitenkaas en amandel

17.5

met pompoen, gepofte ui, roodlof
200 gr re
en pangrattato
medium ra

geserveerd

nagerechten

peer gepocheerd in rum

8.5

witte chocoladetaart

8.5

met frangipane tartelette, butter scotch
en honingroomijs

met passievrucht, pistache en rice crispies

kaasplankje

10.5

wisselende kazen met notenbrood
en mostarda

creme brulee
wisselende smaak

en ook nog...

kindermenu vis of vlees

9.5

met groenten en friet

7.5

verse friet met mayonaise
side salad
huisgemaakt ijs
200 gr re
medium ra
geserveerd

4.5
4.5
3

borrelhappen
zie de borrelkaart
amsteldijk 137- amsterdam
cafevrijdagamsterdam.nl - volg ons ook op Facebook
amsteldijk 137- amsterdam
cafevrijdagamsterdam.nl - volg ons ook op Facebook
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200 gr
medium ra
geservee

