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VOORGERECHTEN
HUMMUS

AVOCADO FRIES
GYOZA’S

5,95

krokante kikkererwten & chilivlokken, geserveerd met desembrood

5 ST. v avocado in een krokante korst met chipotle-mayonaise 6,95

VA N ‘ GY OZA GO Z A ’ 5 S T.

7,95

met sojasaus, sesam & kimchi

VEGAN TARTAAR

7,95

CEVICHE

9,95

van watermeloen en tomaat, vegan mayonaise, piccalilly & toast
met komkommer, zoetzure rettich, granny smith, avocado-crème & krokante maïs

v

VICHYSSOISE

5,95

soep van aardappel & prei met gerookte amandelen, geserveerd met desembrood

AZIATISCHE CARPACCIO

9,95

met Japanse mayonaise, ponzu, mango, kokospindas & kiemgroenten

SUPERETTE PLANCHETTE

13,95

selectie van onze voorgerechten om te delen

VEGA PLANCHETTE

v 13,95

selectie van onze vegetarische voorgerechten om te delen

ROMEINSE SALADE

little gem, misodressing, krokante kikkererwten, avocado, gegrilde tofu &
gerookte amandelen

FREGOLA-SALADE

v

cherrytomaatjes, gepofte paprika, watermeloen, jonge spinazie, zoetzure wortel
& halloumi

13,95

13,95

HOOFDGERECHTEN
*geserveerd met Frites uit Zuyd en huisgemaakte mayonaise

LINZENCURRY



14,95

gestoofde spitskool, gekarameliseerde pinda’s & zoetzure bloemkool

GEGRILDE BLOEMKOOL



mango-hummus, waterkers, paddenstoelen X/O, hazelnoten & vadouvansaus		

13,95

ZEEBAARS 

17,95

SATÉ AJAM 

15,95

STEAK 

17,95

SUPERETTE ROYALE 

14,95

krokante gnocchi, groene asperge, zoetzure courgette & kaffir-limoensaus
saté van kippendijen, gado gado, kroepoek & satésaus*
togarashi, little gem, rodewijn-jus*
rundvleesburger, kropsla, cheddar, augurk, bacon, gekarameliseerde ui
& gerookte cocktailsaus*

v

JACKFRUIT-BURGER

kropsla, gepofte paprika, kiemgroenten, gekarameliseerde ui & maple-mayonaise*

PIZZA’S

huisgemaakte zuurdesempizza’s
uit de steenoven

MARGHERITA

v 11,95

mozzarella, tomaat & basilicum

VERDURA

v 12,95

mozzarella, cherrytomaatjes,
gepofte paprika, jonge spinazie
& verse basilicum

TONNO

13,95

mozzarella, cheddar,
tonijnsalade, zoetzure rode ui
& kropsla

TARTUFO

14,95

mozzarella, parmezaan, coppa,
truffelsaus & verse kruiden

SIDES
FRITES UIT ZUYD

v

ZOETE AARDAPPELFRIET

4,95

FRISSE SALADE

4,95

GESTOOFDE SPITSKOOL

5,95

cherrytomaatjes, zoetzure groente
& basilicum vinaigrette
kokos, kerrie & sesam

NAGERECHTEN
ETON MESS



merengue, crème chantilly & aardbeien



6,95
2,95

van Patisserie Holtkamp

javaplein 35 Amsterdam
SuperetteAmsterdam

v

met chipotle-mayonaise

GELATO VAN RENATO’S

vegan

4,95

met huisgemaakte mayonaise

diverse smaken per bol

v vegetarisch

14,95

superette.cafe

APPELTAART 

4,95

RED VELVET CAKE 

5,95

CARROT CAKE

5,95

