DE KERS OP MIJN
TAART DAT BEN JIJ
Welkom bij onze Sissy-Boy Daily! Op onze menukaart vind u
oprecht eten, wat met veel liefde en aandacht is bereid in onze
eigen keuken. Wij werken uitsluitend met pure ingrediënten van
hoge kwaliteit, dat is wat wij belangrijk vinden. Niet alleen hier
in Amsterdam, maar ook in Eindhoven, Rotterdam en Den Bosch
willen we u verrassen met heerlijke lunchgerechten of gewoon
een goede kop koffie met een lekker stuk taart.

SISSY-BOY

VEGETARISCH

VEGAN

ALL DAY BREAKFAST

TOSTI’S

OVEN EITJE
eieren uit de oven met manchego, chorizo en
getoast brood

€ 7,50

GEROOKTE KIP			
mango, jonge boerenkaas, aglio olio en
pikante dip

€ 7,50

OVERNIGHT OATS		
havermout met rozijnen, vers fruit, pecan
noten en maple syrup

€ 6,50

JACKFRUIT RENDANG		
jonge boerenkaas en kerriedip

€ 7,75

AMERICAN PANCAKES		
3 pancakes met vers fruit en maple syrup

€ 7,50

JONGE BOERENKAAS		
en ketchup

€ 5,95

ROOMBOTER CROISSANT
met jam

€ 2,25

BOERENHAM		
jonge boerenkaas en ketchup

€ 6,50

SNICKER TOSTI
op brioche brood, met pinda’s, chocolade en
dadels
*erg geliefd bij de kids :)

€ 5,50

TUNA MELT		
jonge boerenkaas, tomaat en pikante dip

€ 6,50

SOEP

LUNCH
BIOLOGISCH BROOD
alle gerecht worden geserveerd op twee
bruine of witte sneetjes vegan brood van
bakkerij Carl Siegert.
HUISGEMAAKTE TONIJNSALADE
gele ui, zacht gekookt ei en geroosterde
tomaat

€ 7,95

GEITENKAAS			
vijgenchutney, geroosterde tuinbonen, radijs
en balsamico

€ 9,75

HARISSA HUMMUS			
gegrilde groenten, tomaat, walnoten

€ 8,50

PROBEER OOK EENS
SHAKSHUKA 			
eieren uit de oven in saus van tomaten
geserveerd met huisgemaakte croutons

€ 9,50

SISSY-BOY SANDWICH		
gemaakt op drie lagen Zweeds brood, met
gerookte kip, eiersalade, spek, tomaat en
pestocrème

€ 11,50

POMPOENWAFEL
		
gerookte zalm, pestocrème, gele ui en zacht
gekookt ei

€ 9,75

MAROKKAANSE HARIRA
met pita en harissa hummus

€ 6,50

WORTEL-VENKELSOEP		
met beemsterkaas quiche

€ 5,75

OM TE DELEN
onze lunchplank is enkel te bestellen
per 2 personen.
combinatie van heerlijke hartige sandwiches,
pompoenwafel, soepje en quinoa salade

€ 14,50 p.p.

SALADES
TEL AVIV BOWL
de basis van deze bowl is quinoa,
komkommer, gegrilde groenten, hummus en
pita.
kies je eigen topping:
met falafel			
met gerookte kip 		
met geitenkaas
			
BURRATA SALADE		
gegrilde groenten, caponata, toast

€ 12,50
€ 13,50
€ 13,50
€ 11,50

VOOR DE KIDS
BOTERHAM			
met jam, nutella, pindakaas of jonge
boerenkaas

€ 3,50

CROISSANT UIT HET VUISTJE

€ 1,75

AMERICAN PANCAKES		
2 stuks met vers fruit en nutella

€ 6,50

*Heb je een allergie of wil je wat over een gerecht weten,
vraag het aan een van ons. Wij denken graag met je mee!

FOOD

VEGETARISCH

VEGAN

SWEETS
HOLTKAMP GEBAK			
bekijk ons assortiment in de vitrine

€ 4,50

SISSY-BOY ZOMERS GEBAKJE
met vers zomerfruit

€ 3,75

HUISGEMAAKT BANANENBROOD
met lemoncurd

€ 3,50

HUISGEMAAKTE KOKOSMAKRON

€ 2,00

WAFEL MET NUTELLA EN AARDBEIEN
graag een bolletje vanille ijs erbij?

€3,50

SCONES				
2 stuks met clotted cream en jam

€3,50

SUE BITES
suiker-, gluten- en lactosevrij! Vraag naar ons
assortiment

€3,75

+€1,00

Keuze stress? Neem eens een kijkje bij
de vitrine bij onze bar waar we al onze
zoetigheden hebben staan.
Dat kiest wellicht wat makkelijker.

SWEETS &DRINKS
BITES

WARME DRANKEN

KOUDE DRANKEN

KOFFIE

€ 2,80

ICED COFFEE

€ 4,50

ESPRESSO

€ 2,50

PEPSI

€ 2,60

ESPRESSO MACCHIATO

€ 2,80

PEPSI MAX

€ 2,60

CAPPUCCINO

€ 2,95

LIPTON ICE TEA SPARKLING

€ 2,60

FLAT WHITE

€ 3,50

LIPTON GREEN TEA

€ 2,60

CAFÉ LATTE

€ 3,50

RANJA

€ 1,50

LATTE MACCHIATO

€ 3,50

SOURCY BLAUW

€ 2,50

DECAFÉ

€ 2,80

SOURCY ROOD

€ 2,50

SALTED CARAMEL LATTE
espresso, karamel, melk, slagroom,
gezouten karamel parels

€ 3,50

HEINEKEN 0.0%

€ 3,00

AMSTEL RADLER 0.0%

€ 3,50

CHAI LATTE
tiger spice

€ 3,50

CHOCOMELK
Callebaut chocolade puur of melk

€ 3,50

AFFOGATO
espresso met een bol vanille ijs

€ 3,00

RUSSELL & CO.
De limonades van Russell & Co. zijn
verassend, laag in suiker en geïnspireerd op
originele authentieke recepten uit 1887.

Liever plantaardige melk? Wij schenken ook
haver- en sojamelk!

+ € 0,40

SPICED ORANGE LEMONADE
met een vleugje kurkuma en gember

€ 3,50

SICILIAN LEMONADE
met Siciliaanse citroen en komkommer

€ 3,50

BOTANICAL ROSE LEMONADE
verfrissend met een hint van rose

€ 3,50

SLOW TEA
Wij serveren losse thee met verse stukjes
fruit, specerijen of kruiden.
HELLO SUNSHINE
groene en witte thee met een hint van citrus

€ 2,80

SENSEI SENCHA
verfrissende groene sencha met citroenschil

€ 2,80

ROOIBOS CHAI
verwarmende en kruidige blend met rooibos,
gember en kaneel

EEN KEER WAT ANDERS?

BUTCHA
Kombucha van Butcha wordt biologisch door
chefs gebrouwen op basis van fermentatie,
vruchtensappen, kruiden en specerijen.
€ 3,50

€ 2,80

RASPBERRY MAGNOLIA
gebrouwen met hibiscus, limoen, kamille,
rode peper en zwarte thee

€ 3,50

NOTENDROOM
met gekarameliseerde amandel, kaneel, biet
en stukjes appel

€ 2,80

GINGER & LIME LEAF
gebrouwen met jasmijn thee, verse gember
en limoenblad

FLORAL SPICE
met kamille en gember

€ 2,80

CUCUMBER & WATERMELON
Lichtzoet en verfrissend

€ 3,50

LADY GREY
zwarte thee met bergamot en
sinaasappelschil

€ 2,80

INDIAN TONIC WATER
met een hint van jeneverbes en grapefruit

€ 3,50

GINGER BEER
gemaakt van drie verschillende
gembersoorten

€ 3,50

GINGER ALE
met een vleugje kardemom

€ 3,50

DOUBLE LEMON
citroen fris en pittig

€ 3,50

DOUBLE DUTCH

SAPPEN
VERSE JUS D’ORANGE

€ 3,50

VERSE APPELSAP

€ 2,75

VERSE SAP MET AARDBEI, APPEL EN BANAAN

€ 4,50

VERSE SAP MET MANGO, SINAASAPPEL EN
PASSIEVRUCHT

€ 4,50

OPFRISSERTJE
glas verse jus d’orange met een bol vanille ijs

€ 4,00

DRINKS

