Dagkaart

- ontbijt & lunch 10:00 - 16:00

Ontbijt bowl v 

6,95

Griekse yoghurt, granola en vers fruit

Croissant van Fort Negen v

4,95



met roomboter en marmelade, kaas (+ 0,75) en/of ham (+ 0,75)

Avocado toast v 

8,95

gepocheerd eitje, guacamole, feta, tuinkers en huisgemaakte chili-olie

American pancakes v

9,95



huisgemaakt, met vers fruit en ahornsiroop

Fred’s ONTBIJT v

12,95

Gekookt ei, croissant met marmelade en boter
Griekse yoghurt met fruit en granola

- eieren Roerei v

met getoast zuurdesem

6,95

Kies uit de volgende toppings
Tomaat
Avocado

1,00
2,50

Kaas

1,00

Ham
Spek

1,50
1,50

- sandwiches -

Al onze broodjes worden geserveerd op Amsterdams desem van Bakker Bram!

Croque monsieur

beenham en gruyère (

9,95

v mogelijk)

Croque Madame

beenham, gruyère en een spiegeleitje (

10,95

v mogelijk)

Geroosterde groenten v

9,95

Fried chicken

9,95

Tartaar 

9,95

( mogelijk)
muhamara spread, Meibloem geitenkaas en harrissamayonaise

mashed avocado, kimchi en Japanse mayonaise

rundertartaar, caesarmayonaise, krokante parmezaan en frisse salade

Vega kroket v

7,95 | 9,95

‘Kwekkeboom’ kroket

6,95 | 8,95

van de Vegetarische Slager
1 of 2 stuks op brood met Amsterdams zuur en mosterd

1 of 2 stuks op brood met Amsterdams zuur en mosterd

Fred’s double cheeseburger

12,95

Fred’s beyond double cheeseburger v 

12,95

cheddar, ui, augurk en burgersaus volgens familierecept

cheddar, ui, augurk en burgersaus volgens familierecept

- Fred’s lunch combo Sandwich naar keuze met een kleine salade en een frietje + 4,00

FB/IG deneefvanfred

Wifi deneefvanfred WW Fredsweb

- lunchgerechten 10:00 - 16:00

Burrata v 

eigen gedroogde cherrytomaatjes, lenteknolletjes en frisse groene dressing

Vichyssoise v 

10,95

7,95

lauwwarme aardappel preisoep met truffel

Steak tartare frites

KL 12,95 | GR 19,95

gepocheerd eitje, crostini, frisse salade en Frites uit Zuyd

- salades Parelcouscous salade v ( mogelijk)
met gedroogd fruit, geroosterde groenten, Meibloem geitenkaas en
harissamayonaise
Caesarsalade

13,95

KL 11,95 | GR 14,95

croutons, parmezaan, ansjovis, gepocheerd eitje en caesardressing
met krokante kip

+ 3,00

- fam. Goudvisch klassiekers volgens traditioneel familierecept

Half boerderijkippetje 17,95

in krachtige kippenjus,
geserveerd met frisse salade en Frites uit Zuyd

biefstuk Fred 19,95

tournedos in roomboter gebakken,
geserveerd met jus en brood

- erbij Groene salade

met radijs, rode ui en mosterdvinaigrette

Seizoensgroenten v
Frites uit Zuyd v

(

4,95

mogelijk) met uitjes

6,95

met mayo

4,95

- kaas Kazen van de buurman Caseus v 

3 kazen geserveerd met Italiaanse crackers, druiven en appelstroop

11,95

- zoet Espresso Tiratini

11,95

Amaretto, Kahlua, vodka, chocoladelikeur en espresso

Appeltaart met slagroom van Patisserie Holtkamp

5,95

Champagne frambozentaart van Patisserie Holtkamp

6,95

Apple Cinnamon Streusel Loaf van Brittons Bakery

3,95

Pecan-Bananenbrood van Brittons Bakery

3,95

Allergieën? Laat het ons weten!

Vegan

v Vegetarisch

- warme & koude dranken - koffie Biologische koffie van Eastside Coffee Roasters

Zwarte koffie
Espresso
Doppio
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Flat white
Dirty Chai Latte

2,80

Chai latte
Warme choco

3,70

Slagroom

2,80

3,10

3,50
3,95
4,95
+1,00

Havermelk

+0,50

3,25
+0,50

Al onze koffies
zijn ook decaf
te bestellen
(Swiss Water
Decaf)

3,30

Extra shot

4,20

- ijskoffie Al onze koffies zijn ook Iced te bestellen +0,50
Gezoet met agavesiroop of ongezoet

- thee Diverse thee van Mr. Jones

Earl Grey • English Breakfast • Groen • Jasmijn • Kamille • Rooibos • Verveine

Verse thee munt of gember
Verse Gember-Muntthee 

2,95
3,50
3,50

- op de bar Appeltaart met slagroom van Patisserie Holtkamp
Champagne Frambozentaart van Patisserie Holtkamp
Apple Cinnamon Streusel Loaf van Brittons Bakery
Pecan-Bananenbrood van Brittons Bakery

5,95
6,95
3,95
3,95

- cold pressed juice Wortel & gember sinaasappel, wortel, gember, mango
Biet & zwarte bes peer, biet, aardbei, zwarte bes, munt
Spinazie & appel appel, komkommer, banaan, spinazie

- verse sap -

		

Verse jus d’orange
Vers grapefruitsap
Mix verse jus en grapefruit

5,25
5,25
5,25

- huisgemaakte limonade 3,95
3,95
3,95

Passievrucht
Framboos
Hibiscus Gember Ice tea

3,95
3,95
3,95

