
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 15 :00  -  22 :00

HOOFD VAN 15 :00  -  22 :00

NAGERECHT

Amsterdamse appeltaart 8
met ijs & slagroom

Affogato met of  zonder likeurtje 4,50/6,50

Weekend van 12.00 - 22.00

Buffelmozzarella, tomatensaus, basilicum 8,50

Gegrilde aubergine, buffelmozzarella,  13,50
tomatensaus, rucola, pruimtomaatjes  
& pijnboompitten

Provolone, tomatensaus, spianata piccante, 14
prei & olijf

Weekend van 12.00 - 22.00

Sate van kippendij, huisgemaakte atjar, 16,50
frites & seroendeng

Toogburger, pancetta, pickled onions,  16,50 
cheddar, tomaat & frites

Beyond Meat vegan burger met vegan cheddar 17
pickled onions, tomaat, vegan mayo & frites

Ribeye, gegrilde groenten, ovenaardappels 21
& salsa verde

Mosselen klassiek, frites & salade 18,50

Mezzaluna (ravioli) van venkel & salie, 16,50
citroenboter, boontjes, rucola & grana padano



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 :00 TOST I ’S

FR ITUUR VAN 11 :00  -  22 :00

BORRELHAPPEN 11 :00  -  22 :00

Droge worst van Brandt & Levie, 9,50 
cornichons & desembrood

Reypenaer guillotinkaas, appelstroop,  10 
cornichons

Brandt & Levie peperpaté, uiencompôte 9,50
& desembrood

Sardientjes in blik, witte bonenhummus 10,50
& desembrood

Gemarineerde olijven 4,50

Edamame met Aziatische dressing 6
& desembrood

Desembrood, aïoli, tapenade, 8,50
& witte bonenhummus

Ovenaardappels met aïoli 7,50

Frites of  zoete aardappelfrites 4/6

Brood; maïs of  spelt

Broodje oude Beemster met  8 
grove mosterd & Amsterdams zuur*

Broodje geroosterde groenten, 8,50 
bonenhummus & gekarameliseerde ui

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

Toogburger van black Angus gehakt, 10 
pancetta, pickled onions, Cheddar,  
tomaat, ketchup & vegan mayo

Beyond Meat, vegan burger met vegan 11 
cheddar, pickled onions, tomaat,  
ketchup & vegan mayo

Griekse salade feta, paprika, olijf      8,50/12,50 
komkommer, tomaat, en rode ui

Tosti kaas, of ham/kaas of kaas/tomaat 5

Tosti oude kaas, mosterd, rode ui & rucola 6

Tosti Spianata Calabra, kaas, tomaat  6,50 
& aïoli 

Bitterballen 6

Arancini mozzarella & zongedroogde 6,50
tomaat

Jackfruitballen 6,50

Kaastengels 6

Duck gyoza 7

Frikandelletjes                 4,50


