KOFFIE

FRIS EN SAP

espresso
2.8
doppio
3.8
koffie
2.8
americano
2.9
cappuccino
3.2
koffie verkeerd
3.2
latte macchiato
3.3
flat white
4.1
extra shot espresso
+1
scheutje koffiesiroop
+0.4
(caramel of hazelnoot)
ijskoffie
4.2
warme chocomel
3.2
met slagroom
+0.5
koffie met likeur
8
whisky/drambuie/tia maria/
frangelico/baileys
warme chocomel + strohrum 7

bruiswater
cola of cola zero
ice tea green of sparkling
ginger beer
ginger ale
tonic
bitter lemon
vers sap v/h moment
appelsap (bio)
kinderappelsap
ranja met een rietje
perensap (bio)
sinaasappelsap (bio)
koude chocomel

THEE
thee
muntthee
gemberthee (opt. +citroen)
thee van verse sinaasappel,
gember en kaneel
vlierbloesemthee
verveinethee
bloemenweeldethee
zoethoutthee
chai thee
chai latte

STERK
1.9
2.9
2.9
3.2
3.2
3.2
2.9
5.5
2.6
1.5
1.5
3.2
3.3
2.8

HANDGEMAAKTE
LIMONADES
lemonade
vlierbloesemlimo
gemberlimo

2.8
3.2
3.2

WIJN

3.3
3.4
3.4
3.4
3.4
3.5
4.5

pinot grigio
sauvignon blanc
chardonnay
pays doc rosé
tempranillo
malbec
cava brut
glühwein
appelcider

plat bruis
2.5
3
2.5
3
2.5
3

glas
4.2
4.4
4.4
4.2
4.2
4.5
4.6

fles
24
25
25
24
24
26
27

4.7
5

bols 1 zeer oude jenever
ketel 1 jonge jenever
hoppe vieux
havana club rum 3 jaar
smirnoff vodka
gordon's gin
jack daniels whisky
jameson irish whiskey
tequila sauza bianco
joseph guy cognac xxx vs

4
4
4
5
5
5
6
5
5
6

VOOR ERBIJ
nootjes
brood met dips
olijven
zakje chips

3
6.3
3
2

*zie verder onze FOOD kaart

LIKEUR
jägermeister
salmari
schrobbelaer
tia maria
limoncello villa massa
amaretto disaronno
drambuie whisky liqueur
sambuca molinari
frangelico hazelnoot
campari bitter
baileys irish cream

3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5

KRNWTR
Gekoeld, lokaal water, zonder
de bijsmaak van onnodige
verpakkingen & transport.
Lekker en duurzaam.
Van de opbrengst gaat 45%
naar Stichting De VerbroederIJ
en 5% naar initiatieven die de
plastic soep verminderen.
1/2 literfles
literfles

plat
2.5
3.8

bruis
3.8
5.7

Wil je liever niet voor je water
betalen? Op het terrein en
terras vind je tappunten waar je
onbeperkt kunt pakken!

ZOET

IN THE MIX

croissant
1.5
appeltaart
3.8
(van Bijzonder Amsterdams)
huisgemaakte taart
4.5
van het moment
met slagroom
+0.5

gin & tonic
cuba libre
vodka cola
moscow mule
vieux cola
aperol spritz

1 tafel = 1 rekening. Apart afrekenen is niet mogelijk. Bedankt voor je begrip

9
9
9
10
7
8

BROODJES

11 - 17 uur

broodje gegrilde groenten
met huisgemaakte hummus
en salade
met feta
met falafel
broodje garnalenkroketjes
met sla en huisgemaakte
remouladesaus en citroen

OM TE SNACKEN

SOCIAAL & LOKAAL
6.9

+1
+2.5
7.5

broodje BLT
met bacon, sla en tomaat

11 - 22 uur

Zoveel mogelijk werken wij
samen met andere sociale
partners zoals Cordaan,
HVO-Querido, StreetSmart,
Social Hero Network, Social
Impact Hub, Eberhardjes,
brouwerijen De Prael,
7Deugden en vele anderen.

8

VAN HET MOMENT

broodje pulled pork
8.5
pulled pork met gebakken
uitjes, bbq-saus, huisgemaakte
coleslaw & bieslook
broodje kroketten
twee vegetarische draadjesvleeschkroketten met mosterd

8.5

broodje rundvlees gehaktbal
scharrelvlees bereid volgens
recept van oma Annie, met jus

8.5

ONS BROOD
Wij serveren bruin en wit
biologisch landbrood van iambe,
een Amsterdamse bakkerij die
werkt met jongeren met een
verstandelijke beperking.

zie het krijtbord of vraag
de bediening

11 - 17 uur

van "De Tweede Jeugd”, waar ze
heerlijke tosti’s maken van broden
die bij de bakker onverkocht zijn
gebleven
classic
belegen boerderijkaas

4.9

kimchi
ingemaakte groenten van
Oh Na Mi met belegen
boerderijkaas

5.5

wild zwĳn
gerookte ham van wild zwijn,
belegen boerderijkaas en
uiencompôte

5.8

tosti van het moment
zie het krijtbord of vraag de
bediening

5.5

portie olĳven

3

borrelnootjes of pittige mix

2

vega bitterballen
6, 9 of 12 stuks

6 / 9 / 12

kaastengels
6, 9 of 12 stuks

5/7/9

cream cheese jalapeños
6, 9 of 12 stuks

5/7/9
5/7/9

vers sap

5.5

tosti
van De Tweede Jeugd

5.8

huisgemaakte taart

4.5

oma’s soep
met brood

6.5

vega loempia’s
6, 9 of 12 stuks

huisgemaakte soep
met brood

6.5

mozzarella caprese bites 5 / 7 / 9
6, 9 of 12 stuks

burengerecht
lievelingsgerecht van een
buurman of buurvrouw

9.5

camembert bites
met cranberry saus,
6, 9 of 12 stuks

5/7/9

gerecht uit eigen keuken

9.5

garnalenkroketjes
6, 9 of 12 stuks,

9 / 12 / 15

OMA’S SOEP

TOSTI’S

mandje brood
met olijfolie & zeezout
3.8
met huisgemaakte kruidenboter 5.5
met aioli, tapenade & pesto 6.3

Oma's Soep brengt eenzame
ouderen en jonge vrijwilligers
bij elkaar om samen soep te
maken van overgebleven
groenten naar origineel recept
van de opa's en oma's.

bittergarnituur
12 of 24 stuks

10 / 20

calamares

6.5

oerfriet
met huisgemaakte knoflookmayo

3.5

BUURTMAALTIJD
Leer je buren kennen tijdens
onze BuurtmaaltIJd!
Eet een heerlijk driegangendiner bedacht door je buurman
of buurvrouw. Schuif aan en eet
gezellig mee. Iedere eerste
dinsdag van de maand.

KORTING
Op vertoon van je Stadspas
groene stip ontvangen jij en je
huisgenoten 50% op de rekening.

dieetwensen of allergien?
geef het aan ons door bij je
bestelling!
= vegetarisch
/ vegetarisch mogelijk
(graag aangeven)
= vegan
/ vegan mogelijk
(graag aangeven)

1 tafel = 1 rekening. Apart afrekenen is niet mogelijk. Bedankt voor je begrip

OM TE DELEN
11 - 21 uur

warme nacho’s
Mexicaanse tortillachips met
kaas, salsa en zure room
met guacamole
met jalapeños
met pulled pork

8.9
+0.5
+1
+3.5

De VerbroederĲ nacho’s
16.9
Mexicaanse tortillachips met
kaas, pulled pork, gebakken ui,
paprika, kidneybonen, jalapeños,
maïs, salsa, zure room, guacamole
en bieslook
De VerbroederĲ vegan nacho’s 12.9
Mexicaanse tortillachips met
vegan kaas, ui, paprika, kidneybonen, jalapeños, maïs, salsa,
guacamole en bieslook

10.5

ﬂammkuchen geitenkaas
10.5
flatbread met crème fraîche,
gebakken ui, honing, walnoten,
rucola en bieslook
EXTRA TOPPINGS
champignons
gegrilde groenten
spek
pulled pork
geraspte cheddarkaas
feta
olijven
geitenkaas

Bij De VerbroederIJ werken
zo’n 90 mensen mee: in de
tuinen, het terrein en het cafe.
Onze medewerkers zijn
varierend van stagiairs,
herintreders, leermeesters,
werkbegeleiders, vrijwilligers
en dagbesteding.
Bedankt voor je geduld en
gezelligheid!

GERECHTEN
11 - 21 uur

+1.5
+2.5
+2.5
+3.5
+1.5
+1
+1
+2.5

KIES JE TWEE SAUSJES:
huisgemaakte knoflookmayo
De VerbroederIJ Burgersaus
sweet honey bbq saus
zure room
salsa
chilisaus

iedereenwerkt
De VerbroederIJ

S
spinaziesalade op
Japanse wĳze
4.6
met rettich, wortel, komkommer, sesamdressing,
citrus & zadenmix
met feta

L
8.5

+1

salade beef teriyaki
18.5
200gr gewokte beef of vega beef
met boontjes, taugé en sesam
salade warme geitenkaas
met rucola, honing, appel en
walnoten

9.9

salade buffelmozzarella
met rucola, pijnboompitten,
tomaat en pesto

9.9

salade falafel &
gegrilde groenten
met huisgemaakte hummus
met feta

9.9

vegan kokoscurry
milde curry met basmatirijst,
gegrilde groenten & papadum

13

vegan Thaise groene curry
pittige curry met courgette,
groene paprika, koriander en
gekruide rijst
met grote garnalen

+1

12.5

+7

vegetarische pasta penne
12.5
met wintergroenten, tomatensaus en geraspte parmigiano

ﬂammkuchen
flatbread met crème fraîche,
gebakken ui, rucola en bieslook

6.5

ﬂammkuchen feta
flatbread met crème fraîche,
gebakken ui, olijven, kappertjes,
zongedroogde tomaten en
knoflook, rucola en bieslook

9

ﬂammkuchen gegrilde groenten 10
flatbread met crème fraîche,
gebakken ui, geraspte cheddarkaas, rucola en bieslook
ﬂammkuchen pulled pork
flatbread met crème fraîche,
gebakken ui, BBQ-saus, rode
paprika, rucola en bieslook

ﬂammkuchen spek
flatbread met crème fraîche,
gebakken ui, champignons,
rucola en bieslook

10.5

HET VLEES IN ONZE
GERECHTEN
Deze komt van
Scharrelslager Cees de Bouter
of Buitengewone Varkens.

WIST JE DAT….?
De VerbroederIJ een tijdelijk
karakter heeft?
Natuurlijk willen wij niet weg
van dit paradIJsje.
Wil je meer weten?
Ga dan naar
www.deverbroederijblijft.nl

De VerbroederĲ
12.5
vegan cheeseburger
veganburger, vegan glutenvrij
broodje met vegan kaas, augurk,
sla, tomaat en huisgemaakte
burgersaus

dieetwensen of allergien?
geef het aan ons door bij je
bestelling!
= vegetarisch
/ vegetarisch mogelijk
(graag aangeven)
= vegan
/ vegan mogelijk
(graag aangeven)

1 tafel = 1 rekening. Apart afrekenen is niet mogelijk. Bedankt voor je begrip

“Roel’s rendang”
9.9
mild Indonesisch gekruid
stoofvlees of vegan beefreepjes met atjar en kroepoek,
met keuze uit oerfriet of
gekruide rijst
patatje pulled pork
met gebakken ui, BBQ-saus,
huisgemaakte coleslaw en
oerfriet

9.9

kogelbiefstuk 200 gram
17.5
gebakken in roomboter,
met naar keuze: kruidenboter,
chimichurri of pepersaus
entrecote 200 gram
17.5
met krokant gebakken vetrandje, gebakken in roomboter,
met naar keuze: kruidenboter,
chimichurri of pepersaus
spareribs, 1 rack
gemarineerd in sweet honey
bbq saus

17.5

Een onderdeel van Cordaan.
Deze achterburen komen iedere
donderdag hoogstpersoonlijk
hun gebakken appeltaart
brengen.

BUURTMAALTIJD

gepofte aardappel
met zure room of
kruidenboter

3.5

aardappelkroketjes
met huisgemaakte
knoflookmayo

3.5

oerfriet
met huisgemaakte
knoflookmayo

3.5

kleine gemengde salade
met tomaat, komkommer,
wortel en olijven
met feta

+1

gegrilde groenten

4.5

4

MINI appeltje peer
mango passie
choco cookie dough
rood fruit witte choco

1.5
+1

2 bonbons

1.9

appeltaart
van Bijzonder Amsterdams

3.8

huisgemaakte taart
van het moment

4.5

crème brûlée

1.5
2.5
2.8
2.8

ijscups:

croissant
met jam en boter

jogurt bosvrucht
tiramisu cacao swirl
cheesecake framboos

3.6
3.6
3.2

DIVERS EN INCLUSIEF

5
5.5

crêpe suzette
met bolletje boerenroomijs

6

perentaartje
met geschaafde amandelen

6

sticky toffee
met karamelsaus

5

met slagroom
met bolletje boerenroomijs

LEKKER VOOR
ERBIJ

verpakte ijsjes:

ZOET

warme apfelstrudel
met vanillesaus

Leer je buren kennen tijdens
onze BuurtmaaltIJd!
Eet een heerlijk driegangendiner bedacht door je buurman
of buurvrouw. Schuif aan en eet
gezellig mee. Iedere eerste
dinsdag van de maand.

IJSJES
van IJSBAART

BIJZONDER AMSTERDAMS

+0.5
+1.5

Voorbij de eenheidsworst en het
hokjesdenken zijn wij een plek
waar iedereen welkom is,
ongeacht de levensloop of dikte
van de portemonnee.
We zijn een laagdrempelige
plek voor mensen uit alle lagen
van onze samenleving.
Een plek voor bijzondere
ontmoetingen.

BARRY & ROSITA
Deze varkens die broer en zus
zijn vind je aan de achterkant
van het terrein.
Niet bedoeld om op te eten!

dieetwensen of allergien?
geef het aan ons door bij je
bestelling!
= vegetarisch
/ vegetarisch mogelijk
(graag aangeven)
= vegan
/ vegan mogelijk
(graag aangeven)

1 tafel = 1 rekening. Apart afrekenen is niet mogelijk. Bedankt voor je begrip

