day MENU

SODAS
club mate oppeppend drankje met mate extract
herbal moscow gemberdrank uit hamburg
big tom tomatensap met extra veel pit
fritz spritz rabarber fris, sprankelend en lekker zoet
Jarr kombucha ginger
S. Pellegrino / Acqua panna 0,75L	

4,95
3,95
4,95
3,95
5,25
5,75

SAMO SODAS
coca cola regular / light / zero
fanta orange / cassis
sprite
chaudfontaine blauw / rood
finley tonic / bitter lemon / ginger ale
Lipton Ice Tea regular / green

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

BOOZY kickstarterS
BLOODY MARY 				
KETEL ONE VODKA, BIG TOM TOMATENSAP en selderij

9,95

Mimosa 				
Bruisende cava MET VERSE JUS	

9,95

APEROL SPRITZ 			
APEROL MET cava EN SINAASAPPEL

9,95

Limoncello Spritz
limoncello, cava, bruiswater en citroen

9,95

Moretta Fizz
Moretta covalo, limoenensap en bruiswater

9,95

Wifi: bar basquiat gast
password: keepfrozen
are you feeling OUR MUSIC? SCAN THIS BARCODE:

OPENINGSTIJDEN
ZO-do 9.00 - 01.00
vrij-ZA 9.00 - 03.00

Something to celebrate?
TEL: (020) 370 8334
contact us!
www.barbasquiat.nl
info@barbasquiat.nl
FOLLOW US ON FACEBOOk + instagram
barbasquiatAMSTERDAM

coffee

klein | groot
Espresso	
2,80 - 3,80
Ristretto						 2,80 - 3,80
zwarte koffie		
3,00 - 4,00
Espresso macchiato
3,00 - 4,10
Espresso cortado
3,00 - 4,10
Cappuccino
3,20 - 4,40
Flat white	
4,20
Latte macchiato
3,40 - 4,60
Koffie verkeerd
3,40 - 4,60
MOCCA
4,40 - 5,40
*extra shot +1,00
*swiss water decaf +0,30
*SOJAmelk +0,30 of HAVERmelk +0,50

iced (SWEET OR UNSWEETENED)
ICEd Zwarte koffie				
ICED LATTE
			
ICed mocca
ICed Chai Latte (shot espresso +1,00)
Iced matcha latte

3,20
3,60
4,60
4,70
4,70

tea
Sensei Sencha					

China Jasmijn					
Notendroom					
Hello SUNSHINE 			
ROOIBOS HAMMAM					
Verse THEE Munt / Gember
		
diverse smaken van mr. jones			

3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,50
2,95

hot drinks
chai latte (shot espresso +1,00)
Matcha latte		
Warme choco (met slagroom +0,50)

4,50
4,50
3,50

breakfast

SOUP and SALADS (from 12:00)

Kwark, granola & fruit bowl (V)
boerenkwark met granola, vers fruit, kokosrasp en honing

8,95

Açai Bowl (Vg)
Met granola, kokosrasp en vers fruit

10,95

Banana bread FrENCh tOAST (V)
gebakken weNtelteefJes vaN bananenbrood met crème fraîche,
vers fruit en maple syrup

9,95

Full breakfast (V)
Kleine portie kwark met fruit, 1 french toast met maple syrup,
1 sneetje mashed avocado en een kommetje roerei

14,95

7,50

EGGS FLORENTINE (V)
2 gepocheerde eitjes op een brioche bun met wilde spinazie,
tomaat en hollandaise saus

10,95

Cinnamon Roll met Icing
Red Velvet Cake
New York Cheesecake	
Banana Bread	
Apple Cinnamon Cake	
Croissant (V) (boter +0,50 jam +0,50)

5,95
6,95
6,95
4,50
4,50
3,50

klein | groot
Jus d’orange
3,75 | 4,75
Grapefruit sap
3,75 | 4,75
Mix van jus en grapefruitsap
4,75
WORTEL-GEMBERSAP Van wortel, sinaasappel, mango en gember
4,95
Groentenshake Van appel, spinazie, komkommer en banaan
4,95

Thai Beef salad	
14,95
Frisse, licht pittige salade van gegrild rundvlees, tomaat, komkommer,
ui, radijs, taugé, koriander en rode peper met een topping van
gefrituurde rijstnoedel

Kroepoek
Gekleurde kroepoek met pittige pindadip

4,95

Edamame (vg)
Gestoomde sojabonen met zeezout en chiliflakes

5,95

Ceviche van zeebaars
Met avocado, uitgebakken zoete aardappel en rode ui

11,95

Tacos sliced BEEF
2 kleine zachte taco’s met dun gesneden BEEF, chimichurrie,
tomatensalsa, jalapeño, avocado en ananas

11,95

Korean fried chicken wings (3st.)
Gangnam glazed kippenvleugels met sesam, bosui en rode peper

7,95

Bao Bun sticky tempé (vg) (2 st.)
Teriyaki tempé, ingelegde komkommer en zwarte bonensambal

9,95
10,95

SANDWICHES
& Baguettes
Op desembrood van bakker bram

Bao bun Fried chicken (2 st.)
Met kimchi en zwarte bonensambal

10,95
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Sandwich Mashed avocado (V)
Met wilde spinazie, tomaat, feta en roerei

11,95

Sandwich Tuna Melt
Verse tonijnsalade met kappertjes, ui en gesmolten cheddar
Baguette Gangnam Chicken		
Korean Gochujang kip met zoetzuur

		

10,95
9,95
11,95

Baguette Rendang
Met sla, gefrituurde uitjes, rode peper en zoetzure taugé

10,95

Baguette sticky tempé (Vg)
in teriyakisaus gemarineerde Tempé, rode peper en atjar

9,95

Saté TEMPÉ (vg) (3 st.)
saté van gemarineerde TEMPÉ met gebakken uitjes, atjar en satésaus

9,95

Saté Ajam (3 st.)
10,95
Saté van gemarineerde kippendijen met gebakken uitjes, atjar en satésaus
A.C. loempia (V) (2 st.)
Vega loempia van de albert cuyp met chilisaus

6,95

Gangnam chicken fries
gebakken friet met gochujang chicken en cheddar

10,95

Rendang Fries
Gebakken friet met licht pittige rendang

10,95

badass BURGERS (from 12:00)
Cheeseburger
Beef patty met cheddar, tomaat, bacon, ketchup, mayonaise, mosterd,
augurk en ui

13,95

Chickenburger
Fried & crispy Kipburger met cheddar, ingelegde taugé &
homemade secret sauce

13,95

Beyond cheeseburger (V)
13,95
Vega patty met cheddar, tomaat, ketchup, mayonaise, mosterd, augurk en ui

homemade iced teas
Framboos & Munt	4,75
Limoen & Basilicum	4,75

13,95

Bao bun pork belly (2 st.)
Langzaam gegaard buikspek met plum sauce, ingelegde komkommer en
zwarte bonensambal

Baguette sliced cajun beef
Dun gesneden cajun beef met salsa, mashed avocado en chimichurrie

Fresh juices

Gado Gado SpECiaal (V)
frisse groentenSalade met een a.c. loempia, een zacht gekookt eitje en
pindadressing

EGGS BENEDICT
11,95
2 gepocheerde eitjes op een brioche bun met boerenham en hollandaise saus

ook glutenvrij mogelijk

Sweets, cakes & PASTRY

12,95

STREET FOOD small dishes to share (from 12:00)

EGGS
Uitsmijter / Scrambled / omelet (V)
Op 2 sneetjes desembrood van bakker bram
ook glutenvrij mogelijk
Spinazie +1,50
Tomaat +1,50
Kaas +2,00
Ham +2,00
Bacon +2,50
Avocado +2,50
Gebakken groenten +3,50

Tom Kha Kai Soep
Kokossoep met kip, wortel, taugé, oesterzwam en koriander

(V) vega (vg) vegan

frites uit zuyd (V)
met mayonaise en ketchup

5,95

