CLUBS
BROOD keuze uit wit- en bruinbrood
the club original

gebakken kippendij, ei, pancetta, tomaat,
little gem, homemade mayonaise, naturel chips

the club yacht

gerookte zalm, komkommer, dille, kappertjes,
homemade roomkaas, baby spinazie, homemade
wasabi mayonaise, naturel chips

the club all day breakfast
‘the club original’ of ‘the club yacht’
met een gepocheerd ei en vers fruit

v

the club green good

smashed avocado, alfalfa, waterkers, gele wortel,
homemade hummus, gepocheerd ei, groente chips

@THECLUBSANDWICHCOMPANY

the club borrel

een mix van mini clubs uitgekozen door de chef, assorti chips,
popcorn, olijven (voor 2 personen)

THE CLUB KIDS

- grilled cheese, mini tomaatjes & komkommer
en naturel chips
- pindakaas, banaan, mini tomaatjes & komkommer
en naturel chips

SWEETS & BOWLS

the club sweet party

v homemade pancakes, maple syrup, banaan, blauwe bes,
aardbei en pitaya

the club granola

the club little italy

the club acai bowl

the club catch

THE CLUB SOEPEN

gebakken ribey (gesneden), gegrilde groenten:
courgette, rode en gele paprika, rucola, homemade
pesto en homemade mayonaise, naturel chips
veggiestyle: ribey wordt vervangen door buffelmozzarella

gebakken plakken verse tonijn, homemade tonijnsalade,
red chard, homemade mayonaise, groente chips

v

hamburger, pancetta, gebakken ui, cheddar cheese, augurk, tomaat,
spiegelei, little gem, homemade mayonaise, ketchup, naturel chips

the club caesar

gebakken kippendij, ansjovis, pancetta, parmezaan, little gem,
homemade caesar mayonaise, naturel chips

v

the club hangover

the club eggie

homemade eiersalade met truffel, radijs, red chard,
homemade truffel mayonaise, groente chips

granola, yoghurt, blauwe bes, bramen, aardbei, framboos

acai, granola, pitaya, aardbei, blauwe bes, kokos snippers

vraag naar onze homemade seasonal soepen

THE CLUB SALADES

WIJNEN EN BUBBELS GESELECTEERD DOOR CHABROL WIJNEN

the club salade caesar

gebakken kippendij, ansjovis, pancetta, parmezaan, little gem,
croutons, gepocheerd ei, homemade caesar dressing

the club salade green good

THE CLUB FRESH PRESSED JUICES

WHITE

orange

jus d’orange

Grange des Rocs blanc 2018 (de club huiswijn)

orange twist

sinaasappel, wortel, grapefruit

igp pays d’oc, frankrijk. sauvignon blanc, viognier. fris & fruitig,
kruidig en doch zacht.

saratoga springs ananas, munt, gember, venkel, appel

smashed avocado, alfalfa, gele wortel, baby spinazie,
red chard, rucola, gepocheerd ei, quinoa, homemade hummus

the club salade catch

gebakken plakken verse tonijn, homemade tonijnsalade,
baby spinazie, red chard, rucola, gepocheerd ei,
homemade hummus, quinoa

bieten, chilipeper, gember, appel

strictly safe

komkommer, limoen, bleekselderij (dieet proof)

pinet, languedoc, frankrijk. zacht, witte bloemen en
heerlijk ziltig in de afdronk.

what’s up dog

winterwortel, bleekselderij, citroen, gember, appel

Macon-Fuissé 2018, Domaine Thibert-Miranda

sun touch

sinaasappels, bleekselderij, munt, limoen

fuissé, bourgogne, frankrijk. chardonnay. klassieke, elegante
bourgogne. mooie houtrijping die in balans is met de wijn,
daarom ook heel mooi fruit en mineraliteit aanwezig.

FRIS

THE CLUB BAKERY
Neem een kijkje bij de counter voor het assortiment

Coca Cola / zero

RED

Luscombe
smaken: st. clements (orange), sicilian lemonade, raspberry crush, ginger beer

Grange des Rocs rouge 2018 (de club huiswijn)

Yaya kombucha
Fever-tree Indian tonic

KOFFIE & THEE

Lands Beste biologische appelsap

espresso / doppio
americano (regular)
latte
cappuccino
latte macchiato
flat white
verse muntthee / verse gemberthee
April tea
keuze uit: earl grey, groene thee, herbal, jasmijn
warme chocolademelk van Callebaut
slagroom

haver, soja, skinny,
amandel
extra shot
koffie

THE CLUB DRINKS

BOCCA AMSTERDAM KOFFIE & APRIL THEE

Picpoul de Pinet 2018

spicy juice

BIER

Montepulciano d’Abbruzzo 2016, Antica Tenuta Pietramore
abbruzzen, italië, montepulciano. een biodynamische, kruidige,
zwoele wijn. voornamelijk zwart fruit, lekker winters en mondvullend.

BUBBELS

draft

Heineken tap

craft

Heineken 0.0 alcohol vrij

Mar Salada cava

Brouwerij ’t ij Natte

cava, pénedes, spanje, gemaakt van de druiven macabeo, xarel-lo,
parellada, klassieke, droge, ziltige cava met zacht wit fruit op de tong.

Brouwerij ’t ij I.P.A.

Veuve-Cliquot

Brouwerij ’t ij IJwit

champagne, reims, frankrijk. gemaakt van pinot noir, chardonnay,
pinot meunier. een fijne, romige mousse, een fijne balans en een
lange afdronk met honingtonen.

THE CLUB BOTTLED WATER
FLES GROOT 0,70l
FLES KLEIN 0,35l

igp pays d’oc, frankrijk, grenache, syrah. veel frisse bosvruchten in de
neus. in de smaak spanning door een pepertje en grafiettonen.

plat / bruis
plat / bruis

elke fles drinkwater van Made Blue zorgt voor
1.000 x zoveel drinkwater in een ontwikkelingsland.

G&T & COCKTAILS
Hendricks Fever-tree Indian tonic, komkommer, kruidnagel
Bobby’s Fever-tree Indian tonic, orange, kruidnagel
Seedlip alcoholvrije gin Fever-tree Indian tonic, komkommer
Mimosa
Bloody Mary

