
Wij werken zoveel mogelijk met seizoensproducten,
producten uit Amsterdam en omstreken en

dierproducten met een beter leven keurmerk.
*vegetarisch.

**vegan

Heeft u een voedselallergie? Meld het ons!

SNACKS VAN 15 :00  -  22 :00

Gemarineerde olijven** 4,50

Oude kaas met mosterd &

Amsterdams zuur* 6

Brandt & Leverworst met mosterd & 6 
Amsterdams zuur

Patatas met aioli* 6,50

Grillworst, warm met koolsla & chilisaus 7

Nacho’s uit de oven met cheddar, jalapeños, 9,50 
creme fraiche, salsa & guacamole*

Sticky wings in soja, honing & sesamzaad 7,50

Edamame met Aziatische 6                                
dressing & sesamzaad** 

Patatje stoofvlees 7

Zoete aardappelfriet met 11,50                                     
pulled jackfruit, cheddar,  
jalapeños, creme fraîche, salsa & guacamole*

Kaasplankje met vijgenbrood & 11                          
appelstroop* 

Charcuterie Toog: vleesplank met 15/21
droge worst, vleeswaren, verse worst,
rillette, pate, leverworst,
huisgemaakt zuur & brood

Bitterballen 6

Bitterballen (Leffe stoofvlees) 7

Arancini* 6,50

Jackfruitballen** 6,50

Vlammetjes 5,50

Frikandelletjes 4,50

Kaasstengels* 6

FR ITUUR VAN 15 :00  -  22 :00



Wij werken zoveel mogelijk met seizoensproducten,
producten uit Amsterdam en omstreken en

dierproducten met een beter leven keurmerk.
*vegetarisch.

**vegan

Heeft u een voedselallergie? Meld het ons!

P IZZA VAN 18 :00  -  22 :00

HOOFD VAN 18 :00  -  22 :00

- Geserveerd met huisgemaakte tomatensaus -

Buffelmozzarella, basilicum* 8,50

Provolone, artisjok, spinazie & zontomaat* 13

Buffelmozzarella, geroosterde 13,50 
paprika & rucola & Spianata Calabra

Kippetje uit de oven, paddestoelen, 19,50 
krieltjes in de schil & dragonjus

Ravioli gorgonzola & kastanje, 16,50
pompoencrème* gekonfijte  
tomaat & Pecorino*

Snoekbaars, caponata, knolselderijpuree, 21 
basilicum & coppa di Parma

Kogelbiefstuk, aardappelpuree, wilde spinazie,  21 
sjalot & Merlotjus

Toogburger, Black Angusgehakt, pancetta,     16,50 
Provolone, tomaat, pickles, gegrilde ui, 
huisgemaakte ketchup & friet

Jackfruit burger, tomaat, pittige koolsalade,  16,50 
curry mayonaise & friet**

Friet 4

Zoete aardappelfriet 6

Ovenaardappels 5

Slaatje van rucola, pruimtomaat & 5 
Grana Padano

Appeltaart uit de oven, 8 
vanille ijs & slagroom 

Chocolade ganache taart 8 
met stoofpeer & vanille ijs

Affogato, bolletje vanille ijs 4,50/6,50 
“verdronken” in espresso,   
met of  zonder likeur 

Kaasplank, vijgenbrood & appelstroop 10

Patatje stoofvlees 8,50

Soep van de week 7

BIJ   15 :00  -  22 :00

NA  18 :00  -  22 :00

KLE IN  15 :00  -  22 :00



Wij werken zoveel mogelijk met seizoensproducten,
producten uit Amsterdam en omstreken en

dierproducten met een beter leven keurmerk.
*vegetarisch.

**vegan

Heeft u een voedselallergie? Meld het ons!

LUNCH VAN 11 :00  -  16 :30

Brood; maïs of  spelt 

Oude Beemster met grove mosterd  8 
& Amsterdams zuur*

Geroosterde paprika, geitenkaas, 8,50 
zontomaatjes & rucola*

Avocado, rucola, zongedroogde tomaatjes,  8 
rode ui & chiazaad**

Verse worst van Brandt & Levie, 9 
Dyon mosterd & zuurkool

Uitsmijter van 3 eitjes, combineer met kaas,  8,50 
ham, pancetta of  tomaat

Toogburger, black Angus gehakt, 10 
pancetta, Provolone, tomaat, pickles,  
gegrilde ui & huisgemaakte ketchup

Croque Monsieur, ham, kaas, mosterd, 7 
bechamelsaus & Grana Padano uit de oven

Mesclun salade met geroosterde paprika, 12,50 
artisjok, tomaat & Grana Padano

Soep van de week 7

Kaas, of  ham/kaas, of  kaas / tomaat 5

Nutella* 4

Oude kaas, mosterd, rode ui & rucola* 6

Kaas, Spianata Calabra, tomaat & alioli 6,50

Oude kaas, grillworst & mosterd 7

WARM & SPECIALS

TOST I ’S


