Highballs
madonna ketel one vodka, fever-tree lemonade en aardbeienlikeur
Moscow mule ketel one vodka, ginger beer, limoen en munt
dark and stormy donkere rum, ginger beer en limoen
aperol spritz aperol, cava, BRUISwater en sinaasapppel
Limoncello Spritz limoncello, cava, bruiswater en citroen
Moretta Fizz Moretta covalo, limoenensap en bruiswater
Bloody Mary ketel one vodka, big tom tomatensap en selderij
Gig Hard Seltzer Lime Rhythm

9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
4,95

gin + tonics
Tanqueray met fever-tree tonic, limoen en basilicum
9,95
Tanqueray Royale met fever-tree tonic en citroen
10,95
Tanqueray Ten met fever-tree tonic, grapefruit en basilicum
11,95
gordon’s pink Met fever-tree tonic en aardbei
9,95
Bobby’s met fever-tree tonic, sinaasappel en kruidnagel
11 ,95
Hendricks met fever-tree tonic en komkommer
12,95
Seedlip grove 42 (0%) Met fever-tree tonic, gember en grapefruit 8,95

cocktails

(all vegan!)

Gin basil Smash
		
tanqueray gin, basilicum, limoensap en simple syrup
Espresso martini “zoals die hoort”
ketel one vodka, espresso shot, simple syrup en kahlua
pornstar martini
ketel one vodka, passion fruit puree, passoa en vanilla syrup
Margarita
Don julio blanco, triple sec, limoensap en simple syrup
Any kind of sour
base liquor, vegan eggwhite, limoensap en simple syrup

wines
						
		

Wit
Chardonnay villa di mare | italië
pinot grigio villa di mare | italië
sauvignon blanc eradus | Nieuw zeeland

12,95
12,95
12,95
12,95
12,95

GLAS | FLES
4,95 | 23,50
5,50 | 26,50
6,95 | 33,50

Wifi: bar basquiat gast
password: keepfrozen

rood	
monastrell ribera del segura | spanjE
Negroamaro villa di mare | italië
malbec le patapouf | frankrijk

4,95 | 23,50
5,50 | 26,50
6,95 | 33,50

rosÉ
Cinsault fontvignes | frankrijk

5,50 | 26,50

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

GLAS | FLES
6,75 | 32,50
37,50

Something to celebrate?
Javastraat 88-90
contact us!
1094hm, Amsterdam
TEL: (020) 370 8334
www.barbasquiat.nl
info@barbasquiat.nl
FOLLOW US ON FACEBOOk + instagram
barbasquiatAMSTERDAM

BUBBleS
						
		

cava Ferre i catasus | spanje
rosé crémant bubb royal | frankrijk

are you feeling OUR MUSIC? SCAN THIS BARCODE:

night MENU

dim sum

STREET FOOD small dishes to share

Super nachos from the oven
regular (V)
14,95
Tortilla chips met guacamole, Crème fraîche, salsa, jalapeños en cheddar

Kroepoek
Gekleurde kroepoek met pittige pindadip

4,95

Edamame (vg)
Gestoomde sojabonen met zeezout en chiliflakes	

5,95

dumplings & GYOZA (from 17:00)

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

11,95

Chicken Siu Mai (3 st.)
Gestoomde dumpling met kip en shiitake
geSerVeerd met Sojasaus en ingelegde gemBer

9,95

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

11,95

PORK SIU MAI (3 st.)
Gestoomde dumping met varken en shiitake
geSerVeerd met Sojasaus en ingelegde gemBer

9,95

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

7,95

9,95

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

9,95

SHRIMP HAR GOW (3 st.)
Gestoomde doorzichtige deeg dumpling met garnaal en bamboe
geSerVeerd met Sojasaus en ingelegde gemBer

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

10,95

BASQUIAT DUMPLING MIX (9ST.)
3 chicken siu mai, 3 pork siu mai en 3 shrimp har gow
geSerVeerd met Sojasaus en ingelegde gemBer

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

10,95

GYOZA VEGGIE (vg) (5ST.) 		
Gestoomde gyoza’s gevuld met groenten
geSerVeerd met Sojasaus en ingelegde gemBer

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

gangnam chicken	
16,95
Met Tortilla chips, guacamole, Crème fraîche, salsa, jalapeños en cheddar
rendang
16,95
Met Tortilla chips, guacamole, Crème fraîche, salsa, jalapeños en cheddar

SNACKS
27,50

9,95

9,95

frites uit zuyd (V) met mayonaise en ketchup
5,95
Bitterballen 6 st, met mosterd
6,95
Vega Bitterballen (V) 6 st, met mosterd
6,95
Kaastengels (V) 6 st, met chilisaus
6,95
mini loempia’s (V) 6 st, met chilisaus
6,95
Mini frikandelletjes 6 st, met mayonaise
6,95
Bittergarnituur (15 st.) ook vega mogelijk (V)
15,95
Bittergarnituur (30 st.) ook vega mogelijk (V)
29,95
Nootjes mix (vg)						4,95

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
Gangnam chicken fries
gebakken friet met gochujang chicken en cheddar

6,95
			

Rendang Fries
Gebakken friet met licht pittige rendang

10,95
10,95

BIG PLATES

(from 17:00)

Zeebaars
op de huid gebakken filet met gewokte groenten, sojajus, bosui en
seroendeng, geserveerd met witte rijst

19,95

steak & frites
malse Steak met chimichUrri, merg boter met gekarameliseerde uien en
frites uit zuyd met mayonaise en ketchup

19,95

NASI RAMES VEGA (V)
saté tempé, A.C. loempia, gado gado, Indisch eitje, witte rijst,
zuur en seroendeng

15,95

NASI RAMES SPECIAAL
rendang, saté ajam, A.C. loempia, gado gado, Indisch eitje,
witte rijst, zuur en seroendeng

16,95

badass BURGERS

SOUP and SALADS

(from 17:00)

(from 17:00)

Cheeseburger
Beef patty met cheddar, tomaat, bacon, ketchup, mayonaise, mosterd,
augurk en ui

13,95

13,95

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

12,95

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

Gado Gado Speciaal (V)
frisse groentensalade met A.C. Loempia, een zacht gekookt eitje en
pindadressing

13,95

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

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

14,95

frites uit zuyd (V)
met mayonaise en ketchup

5,95
(V) vega (vg) vegan

DESsERTS & MILKSHAKES
Red Velvet Cake
New York Cheesecake	
Milkshake vanille
Milkshake oreo

6,95
6,95
6,95
6,95

