BREAKFAST
kickstart your day

MENU

07:00 - 12:00

EI NAAR KEUZE

YOGHURT NAAR KEUZE
yoghurt
Kwark
Soja yoghurt

€2,95
€2,95
€2,95

Gepocheerd
Gebakken
Omelet

€5,95
€5,95
€5,95

*geserveerd met toast en boter

TOEVOEGINGEN
granola/muesli/cruesli
vers fruit
mix van superfruits

€1,€1,€1,50

DRANKEN
je favoriete koffie*
vers sap
smoothies

vanaf €2,30
€3,50
€4,95

Koffie addicts opgelet! De derde beste koffiebar
van Amsterdam (East57) is te vinden in onze eigen
lobby!
*Bekijk ons menu of vraag onze barista’s bij de bar
naar alle specialty koffie en thee.

Lunch
for all food lovers

BROODJES

TOEVOEGINGEN
bacon
tomaat
kaas
ham
avocado
champignons
gerookte zalm

€1,€1,€1,€1,€2,€2,€3,-

DE PERFECTE START VAN JE DAG
huisgemaakte cake/koek

vanaf €2,-

croissant
tosti ham/kaas
panini

€2,€3,75
€4,95

MENU

12:00 - 16:00

WARM

Boerenbrood met oude kaas

sla - Amsterdams zuur - mosterd piccalilly

Broodje geroosterde groenten v
hummus - notenmix - seizoensgroenten

€6,50
€7,50

broodje makreel

Kommetje met liefde

Vraag de bediening wat de wisselende soep is!

€6,50

Broodje bal

ijsbergsla - rode ui - satésaus

€7,-

Uitsmijter

kropsla - komkommer - augurk mieriksworteldressing

€8,50

Broodje met tartaar
ei - gesnipperde ui

€8,50

Biefstuk op brood

kropsla - paddenstoelen - uiencompote - jus

€12,-

Club sandwich

keuze uit gerookte kip en bacon / gerookte
zalm - ei - avocado - tomaat - komkommer friet - mayonaise

3 eieren - ham - kaas

€7,50

Omelet in de pan

gerookte kip - prei - zongedroogde tomaatjes

€7,50

Snack van de week

Vraag ons er gerust naar!

€7,50

SALADES
€12,-

Heeft u allergieën? Laat het ons weten!
Veganistische gerechten

Chef’s salade v

keuze uit vegan / vlees / vis - ijsbergsla komkommer - avocado - gekookt ei

€10,-

v

DINER
for all food lovers

MENU

12:00 - 23:00

VOORGERECHTEN
Kommetje met liefde

Vraag ons gerust naar de wisselende
soep!

Visschotel
€6,50

Carpaccio van rund

Salade van paddenstoelen v
tosti met hummus en doperwten Indiase mayonaise

gemarineerde zalm (koud) - kroketje van
garnalen en mosselen - Amsterdamse zuren €8,-

€7,-

rucola - oude brokkelkaas truffelmayonaise

€8,50

Chef’s salade v

Flensje met kip

zoetzure wortelspaghetti - paddenstoelen €7,50
kappertjesmayonaise

keuze uit vegan / vlees / vis - avocado ijsbergsla - gekookt ei - komkommer

€10,-

HOOFDGERECHTEN
Wat is de pasta van vandaag?

Vraag ons gerust naar de wisselende
vegetarische pasta!

Stamppot van raapstelen
€13,50

Tempura vegan style v

bieten - knolgroenten - gebakken tempeh pittige uienstoof
€16,-

Kaasfondue

brood - groenten

€16,50

Vispotje uit de gracht
friet - salade

€16,50

rookworst van gamba - schelvisfilet bruine boterjus

€17,-

Steak

pannenkoekje van polenta - groenten - jus

€18,-

Kippetje uit de smoker
boerengroenten - friet Amsterdamse uienchutney

€18,-

Dagelijkse special - varkensstal
East57 heeft op de lokale markt een
duurzaam gehoed varken gekocht! Elke
dag maken we een gerecht met een deel
van het varken. Vraag ons er gerust naar!

dagprijs

NAGERECHTEN
Vegan poffertjes v

seizoensfruit - citrus amandelrasp vegan boter

Wentelteefjes met rabarbercompote
€5,50

Laagjescake van Engelse drop
muntdropijs

€7,-

hangop met koetjesrepen schuimbanaantjesijs

€7,-

Chocoladezoenen
advocaatroomijs

€8,-

SNACKS
16:00-00:00

KOUDE HAPJES

WARME HAPJES

Bakje chips/zoutjes

€3,50

Vegan- of vleesballetjes v

Portie Hollandse kaas

€4,50

bittergarnituur

Portie Hollandse worst

€4,50

Brood met kruidenboter

€4,50

Zoutjesplank

verschillende zoute snacks

Heeft u allergieën? Laat het ons weten!
v Veganistische gerechten

€4,50

€6,-

6 stuks
12 stuks
keuze uit bitterballen, loempia’s en
kaasstengels

€6,€10,-

Nachos met Old Amsterdam

€7,50

Kliekjesplank

€13,50

