van Mechelen

avondKaart:
Bij de borrel

• Brood met kruidenboter 2.5
• Olijven 3.5
• Notenmix van Gotjé 3.5
• Gerookte amandelen van Gotjé 3.5
• Combi van olijven, notenmix en amandelen 5.5

Kaas van Kef

Plankje bij bier 11.5
- Boeren fenegriek van familie Booij
- Tynjetaler, pittige kaas uit Friesland
- Crayeux de Roncq, Franse roodflora

• Bitterballen van Oma Bobs 6 st. 5.5

Plankje bij wijn 11.5

• Mini wildzwijnkroketjes van Wild van Wild

- Coeur de chèvre, frisse geitenkaas
- Abbaye de Tamié, notige roodflora
- Blue des Causses, pittige blauwaderkaas

5 st. 7.5
• Mini garnalenkroketjes van Oma Bobs
6 st. 7.5
• Stokviskroketjes 4 st. 6.• Kippenvleugeltjes met bbq saus 6.• Chistorra, Baskische worstjes 4 st. 5.5
• Kaastengels met zoete chilisaus 6 st. 5.• Pimientos de Pàdron, groene pepertjes 5.5
• Boquerones en vinagre, ingemaakte
ansjovis 5.5
• Vongole met chili, koriander en brood 14.5
• Vleesplankje met uienpaté, sprietjes,
venkelsalami en chorizo uit Dalfsen 13.75
• Borrelassortiment, chistorra 3 st., bitterballen 3 st., stokviskroketjes 3 st., kaastengels
3 st. en kippenvleugeltjes 5 st. 14.5
• Broodje rundvleeskroket van Oma Bobs 3.75

Salades

• Witlofsalade met Fourme d’Ambert, peer
en walnoot kl 9.5 / gr 14.5
• Salade met gerookte forel, Hollandse
garnaaltjes, aardappel, biet, zeekraal en
mierikswortel kl 10.5 / gr 16.5
• Salade met biologische kip, ansjovis,
olijven, Parmezaan, caesar dressing en
croutons kl 9.5 / gr 15.5

Voorgerechten

• Half dozijn wijngaardslakken met kruiden-

boter 7.5
• Makreelsalade en gerookte zalm van

Vongole met
chili, koriander
en brood 14.5

stadscafé

Soepen

• Soep van de dag (zie krijtbord) kl 5.5 / gr 7.5
• Portugese gevulde vissoep met piri-piri

zie krijtbord voor
specialiteiten van de dag

kl 7.5 / gr 10.5

Hoofdgerechten

Zoet en dessert

• Wisselend vegetarisch gerecht (zie krijtbord)

• Appeltaart, evt. warm 4.-

• Vis van de dag (zie krijtbord)

• Citroenkwarktaart 4.5

• Tarbotine met Franse frites en groene

• Worteltaart 4.8

salade 18.5
• Kalfs rib-eye met ‘beurre café de ville
Malines’, Franse friet en groene salade
170 gr 17.5 / 250 gr 21.5

• Chocoladetaart 4.8

Caféschotels

• Crème brûlée 5.5

• Venkel lasagne met fenegriek en groene

• Slagroom 0.5

• Van Mechelen specialiteit (zie krijtbord)

• Caféschotel (zie krijtbord) 14.5

• Chocoladereepje 2.75

• Luikse koffie mokka ijs, ristretto, slagroom

en een scheutje Filliers jenever 6.75
• Luikse koffie zonder Filliers 5.75
• Pastel de nata, Portugees custardtaartje 2.75
• Boeren vanille roomijs 2.-

salade 14.5
• Vegetarische hamburger van Dophert met

paprikamayonaise, Vlaamse frites en sla 14.5
• Hamburger van scharrelrund met kaas, ui,
spek, augurk, Amerikaanse mosterd,
Vlaamse frites en sla 14.5

Stadscafé van Mechelen
Sloterkade 96-97 | 1058 HK Amsterdam
www.stadscafevanmechelen.nl
www.facebook.com/stadscafevanmechelen

Supplementen

openingstijden

Frank’s Smokehouse op toast 8.5
• Wildzwijnpaté van Wild van Wild met
abrikozenchutney 8.5

• Groene salade 3.5

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten
allergenen bevatten.

Alle gerechten worden geserveerd met brood,
olijfolie en kruidenzout.

• Haricots verts 3.5
• Vlaamse friet met mayonaise 3.5
• Franse friet met mayonaise 3.5

Iedere dag open van ‘s ochtends 9 uur tot
‘s nachts 1 uur. Vrijdag en zaterdag 2 uur.

reserveren hoeft niet. Zoals een goed

stadscafé betaamt ben je altijd welkom.
Wij geven er de voorkeur aan dat iedereen
gezellig binnen komt waaien! Alleen vanaf 8 pers.
nemen we reserveringen aan.

