SUPERETTE

CAFE

Javaplein 35, Amsterdam
www.superette.cafe
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superstart

the real deal

48

KALE SALAD VEGA

Met parelgort, feta, pompoenpitjes en geroosterde gele bietjes

695

GEROOSTERDE POMPOEN VEGA

GELE CURRY VEGA OPTIE

STEAK

895

SUPERETTE BURGER

KAASFONDUE

WILD STOOF

Op klassieke wijze met crudites en brood

Traditioneel stoofpotje van seizoenswild met
zilveruitjes en kruidkoek

HALLOUMI BURGER VEGA

ROODBAARS

STEAK TARTARE

SATé AJAM OF SATé TEMPEH VEGA

SPARERIBS

Met kikkererwten, cavolo nero, hazelnoten
vinaigrette, crème van ricotta en ras el hanout

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

48

glas/ fles

425 | 2150

Met Amsterdams zuur en bagel crisp

pomponette

28

CRUDITéS VEGA
Rauwkost met California green goddess dressing of aioli

SUPERETTE PLANCHETTE vanaf 2 personen

bubbels
royal crémant - Bubb, Frankrijk

FOCACCIA MET DIP
CHARCUTERIE

Lefevre, Provence, Frankrijk

fles

Met 3 verschillende kazen

Keuze uit aioli of gezouten boter

rosé
Borgo Palazzi, Italië

PIZZA FOCACCIA kaas

Superette’s hapjes plank met focaccia

3250

795

^

crozes-hermitage vielles vignes - Domaine du Murinais, FR

795

^

35

Met Parmaham en Parmezaan

^

ribera del duero tempranillo - Tobar, Spanje

PIZZA FOCACCIA hAM

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

595

1295

rundertartaar op z’n Frans

Met ketjap lak en aioli van gerookte knoflook
^

Pinot Nero - Tenute Tonalini, Italië

30

Met komkommerzuur en cassave kroepoek

^

575 | 2850

Licht pittige rundertartaar

^

côtes de ventoux - Domaine de Cassan, Frankrijk

9

95

Gebakken met een saus van witte wijn,
kappertjes, tomaat en ansjovis

^

475 | 2350

STEAK TARTARE

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

^

Aragonez Syrah - Ramos Reserva, Portugal

| 21

50

^

4

25

995

^

Zacht gegaard kalfsvlees met makreelmayonaise, kappertjes, rucola en een
knoflook crostini

nero d’ avola merlot - Irena, Italië

pinot grigio blush

en piccalilly mayonaise

VITELLO SGOMBRO

rood

Onglet met gebraden sjalot, gebakken
paddenstoelen en rode wijn jus

Kippendij in gele curry, bamboe, kool,
aardappeltjes en Thaise basilicum

KIES 2 BIJGERECHTEN

^

sancerre reverdy - Frankrijk

Stevige soep van linzen, kokosmelk, tomaat, koriander en
granaatappel met naanbrood

INCL. 2 BIJGERECHTEN

^

grüner veltliner - Mantlerhof Kremsthal, Oostenrijk

35

DAHL SOEP VEGA

INCL. 2 BIJGERECHTEN

^

625 | 3050

INCL. 2 BIJGERECHTEN

1850

^

chardonnay - Advocate, Frankrijk

1650

^

575 | 2850

1450

595

Wisselende soep met focaccia

^

riesling, moscatel - Peña Blanco, Spanje

SOEP VAN DE DAG

^

475 | 2350

^

pinot grigio - Borgo Palazzi, Italië

^

425 | 2150

^

sauvignon blanc - Ribera del Segura, Spanje

stamppotje

focaccia

geroosterde pompoen, spinazie en
tomatenvinaigrette

stamppot van aardappel en rucola

huisgemaakte focaccia met gezouten
boter en olijfolie

zoete aardappelfriet

basmati rijst

toemis boontjes

franse frietjes

met mayonaise

geurige basmatirijst

pittige sperzieboontjes uit de wok

met mayonaise

quinoa salade

kropsla
met gedroogde tomaat, ingelegde radijsjes,
croutons en superette dressing

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

795

995 p.p.

achteraf

voor de kids

falafel of kipfilet
Met bijgerecht naar keuze

995 p.p.

750

CRÈME BRÛLÉE

650

IJS COUPE

TAART

...

CHOCOLADEMOUSSE

AFFOGATO

5

50

met mini magnum en
karamelsaus

175

per bol

650

