SUPERETTE

CAFE

Javaplein 35, Amsterdam
www.superette.cafe
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côtes de ventoux - Domaine de Cassan, Frankrijk

575 | 2850

Met Parmaham en Parmezaanse kaas

895

FOCACCIA formaggi

FOCACCIA

Pinot Nero - Tenute Tonalini, Italië

30

ribera del duero tempranillo - Tobar, Spanje

35

CRUDITéS VEGA

48

Dungesneden rauwe groenten met een ‘California green goddes’ avocado dip

rosé
pomponette

28

CHARCUTERIE
Met Amsterdams zuur en focaccia

SUPERETTE

PLANCHETTE vanaf 2 personen

Superette’s hapjes plank met focaccia

bubbels
royal crémant - Bubb, Frankrijk

895

SUPERETTE
VEGA vanaf 2 personen
Superette’s vegetartische hapjes plank met focaccia

pLANCHETTE

3250

Licht pittige rundertartaar

KIES 2 BIJGERECHTEN

bulgur salade

geroosterde seizoensgroenten

focaccia

met rucola, komkommer, gerookte
amandel en linoenvinaigrette

wisselende groenten uit de oven

huisgemaakte focaccia met gezouten
boter en olijfolie

zoete aardappelfriet

basmati rijst

toemis boontjes

met mayonaise

franse frietjes

geurige basmatirijst

pittige sperzieboontjes uit de wok

met mayonaise

kropsla
frisse salade met de superette huisdressing

*alle bijgerechten zijn los voor €3,75 bij te bestellen

achteraf

3 verschillende planken
Lefevre, Provence, Frankrijk

fles

5

95

Met olijfolie en gezouten boter

crozes-hermitage vielles vignes - Domaine du Murinais, FR

895

Met 3 verschillende kazen

STEAK TARTARE

met een ketjaplak en sourcream-chipotle
mayonaise
^

500 | 2500

FOCACCIA parma

Met kokos, koriander, bos ui en limoen

SPARERIBS

Met komkommerzuur en cassave kroepoek

^

Aragonez Syrah - Ramos Reserva, Portugal

450 | 2250

SATé AJAM OF SATé TEMPEH VEGA

^

450 | 2250

glas/ fles

995

^

Wortel, spitskool, komkommer, koriander, bosui, rode pepertjes
en een sojavinaigrette

Licht pittige rundertartaar

nero d’ avola merlot - Irena, Italië

Borgo Palazzi, Italië

mosselen in gele curry

Verse kabeljauw in een krokant bierbeslag met
ravigotte saus

^

nem vegan

STEAK TARTARE

rood

KIBBELING

Met portobello, tomaat, rucola, rode ui en
arrabiata saus

^

48

HALLOUMI BURGER VEGA

gebraden met een provençaalse boter

^

sancerre reverdy - Frankrijk

1295

Buffelmozzarella, tomaatjes en olijventapenade

steak

en piccalilly mayonaise

Met risotto van freekeh, doperwten, mizuna en
gerookte amandel

^

grüner veltliner - Mantlerhof Kremsthal, Oostenrijk

35

salade caprese

GROENE ASPERGES VEGA OPTIE

Met tomaat, rode ui, sla, chedder, jalapeños, spek

^

625 | 3050

SUPERETTE BURGER

^

chardonnay - Advocate, Frankrijk

1295

INCL. 2 BIJGERECHTEN

^

575 | 2850

Salade van bulgur, gele bietjes, granaatappel, olijven,
charmoula en schapenkaas

^

verderjo - Rueda, Spanje

| 25

TABOULEH

^

5

00

1950

INCL. 2 BIJGERECHTEN

^

pinot grigio - Borgo Palazzi, Italië

00

INCL. 2 BIJGERECHTEN

^

450 | 2250

1750

^

Wisselende soep met focaccia

sauvignon blanc - Ribera del Segura, Spanje

1550

595

^

SOEP VAN DE DAG

^

WIT

pinot grigio blush

HOOFDGERECHT

VOORAF

^

WIJN

superette kaasfondue
1395

op klassieke wijze
Met crudités en brood

vers fruit

1750

met crème de cassis, mint, basilicum
en sorbet ijs

650

AFFOGATO

550

175

per bol

terinne
Van gepofte en gesuikerde
banaan met chocolade sorbet

650

TAART

995 p.p.

995 p.p.

IJS COUPE

voor de kids

falafel of kipnuggets
Met bijgerecht naar keuze

7

50

APPELTAARTmet slagroom +050

495

CARROTCAKE

595

RED VELVET

595

