- take out menu donderdag t/m zondag 12:00-20:00
- friet Frietje Stoofvlees Frites uit Zuyd met huisgemaakt stoofvlees en mayonaise 

6,50

Frites uit Zuyd v

4,50

Met mayonaise

- sandwiches -

Al onze broodjes worden geserveerd op baguettes van Bakker Bram!

Avocado smash v

6,95



Gepocheerd ei, guacamole, feta, tuinkers, kropsla en chili olie

Melanzane v

7,95



Geroosterde aubergine, burrata, tomatensaus, zonnebloem- &, pompoenpitten en rucola

Fried Chicken 

7,95

Tartaar 

7,95

Vega kroket v

6,95

‘Kwekkeboom’ kroket

5,95

mashed avocado, kimchi en Japanse mayonaise
rundertartaar, caesar mayonaise, krokante Parmezaanse kaas en romaine sla
van de Vegetarische slager 
met Amsterdams zuur en mosterd
met Amsterdams zuur en mosterd

Wij bezorgen GRATIS in
de volgende postcodes:
1051 1052 1053 1054
1055 1056 1057 1058

Jan Everstenstraat 41H | 020 235 7175 | deneefvanfred.goudvisch.nl | FB/IG @deneefvanfred

- voor Zuurdesem stokbroodje v

met kruidenboter

4,50

Steak tartare 

11,95

gepocheerd ei, crostini, krokante parmezaanse kaas en kropsla

Oude Kaas kroketjes v

van Holtkamp met mosterd

6,50

Burrata v 

bietjes, hazelnootolie, appelbalsamicostroop en pompoen- en zonnebloempitten

Pompoensoepje v

(

mogelijk) licht pittig pompoensoep met crème fraîche

7,50
6,50

- hoofd Half boerderijkippetje

13,50

Steak tartare frites

15,95

Stoofvlees

13,50

Melanzane v 

13,50

Fred’s Double Cheeseburger

12,50

Beyond Double cheeseburger v 

12,50

in krachtige kippenjus, met frisse salade en Frites uit Zuyd
gepocheerd ei, crostini, krokante parmezaanse kaas, kropsla en Frites uit Zuyd
geserveerd met frisse salade en frites uit Zuyd
geroosterde aubergine, tomaat, mozzarella, basilicum en rucola
cheddar, ui, augurk, burgersaus volgens familierecept en Frites uit Zuyd
cheddar, ui, augurk, burgersaus volgens familierecept en Frites uit Zuyd

- side Frites uit Zuyd

- driegangenmenu Stel je eigen menu samen 22,50

4,50

Wij verkopen
ook wijn,
biertjes en
heerlijke
cocktails

- dessert Wisselende taart 4,50

van Patisserie Holtkamp

Espresso TIRATINI 6,50

de echte klassieker van De Neef van Fred,
cocktail met Amaretto, kahlua,
vodka, chocoladelikeur en
espresso

- bestellen? Je kunt telefonisch bij ons bestellen (020 235 7175) of via de QR-code op de voorkant!

v Vegetarisch

Vegan

Volg ons op Facebook & Instagram @deneefvanfred!

