Koffiebar

met biologische volle, soja of havermelk

Verse sappen
Verse jus d’orange

3,95

2,80

Vers grapefruitsap

3,95

Americano

2,80

Mix jus

4,95

Ristretto

2,80

Espresso Macchiato

2,90

Espresso Cortado

2,90

Cappuccino

3,00

rode biet, zwarte bes, peer en kiwi

Latte Macchiato

3,10

Groentefruitsap ‘wortel’

Espresso

Koffie Verkeerd

3,10

jus d’orange en grapefruitsap mix
Groentefruitsap ‘spinazie

4,95

spinazie, banaan, appel en limoen
Groentefruitsap ‘biet’

4,95
4,95

wortel, gember en sinaasappel

+ 0,25

Haver of sojamelk

Bloody Mary

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

Iced coffee
Espresso

8,95

tomatensap, vodka, selderij en tabasco

Bio fris
2,95

Fever-Tree

3,75

ginger beer | ginger ale

Americano

3,00

Cappuccino

3,20

Proviant Citroen & Gember

3,50

volledig biologisch, bevat echt citroen en
gembersap

Latte

Overige warme dranken
Warme Choco

3,00

Slagroom

JARR Kombucha

Fris

3,00

Zoet

5,25

Ginger | Passion fruit

+0,50

Chai / Chai Latte

3,75

Chaudfontaine original of sparkling

3,00

Coca Cola original of zero

3,00

Lipton original of green

3,00

Taart van de dag

4,95

Fanta orange of cassis

3,00

Diverse cakes

3,50

Finley tonic, ginger ale of bitter lemon

3,00

Theebar
Earl Grey

3,00

melange van zwarte thee
Kamille

3,00

bloemige kamillethee
Groene thee Jasmijn

3,00

groene thee met een vleugje jasmijn
Rooibos

Openingstijden
ma t/m do

09:00-01:00

vrij & za

09:00-03:00

zondag

09:00-01:00

Wifi: Cafekuijper
Password: cafekuijper

3,00

paradijselijke mix van rooibos
Verveine

3,50

frisse kruidenthee met citrussmaak
Verse Thee

3,50

keuze uit munt of gember
cafekuijper.nl
FB/IG @cafekuijper
Linnaeusstraat 79 Amsterdam

Ontbijt & Lunch
09:00 - 17:00

Op biologisch desembrood - wit of spelt +0,50, van onze eigen Bakker Bram

Ontbijt
Croissant, boter, jam
Croissant, nutella v
Croissant ham-kaas
Granola en vers fruit

Kuijper’s broodjes

v

3,95
4,25
4,75
7,95

v

met kwark, yoghurt of kokosyoghurt (vegan)

Kuijper ontbijt v

11,95

7,95

van wit casinobrood met ahornsiroop,
krokante spek en verse munt of
met geroosterde hazelnootjes v

• tomaat
• ham/bacon
• kaas

8,95

v

6,95
• spinazie
• avocado

+1,50
+2,00

10,95

Club sandwich

10,95

bacon, ei, gerookte kip, kaas, mayo,
sla, tomaat en frietjes
Willie’s pittige kip

v

9,95

8,95

Hamburger

12,95

Vega burger

v

12,95

150 gram patty met rode biet,
Surinaamse piccalilly, radijskiemen,
rode ui en frietjes

Salade

Tosti’s op wit casinobrood
12,95

romainesla met pittige kip, spekjes,
parmezaan, boquerones, croutons,
gekookt eitje en dressing

Soep van de dag

Kaas v
Kaas en tomaat
Ham en kaas
Croque madame

v

4,50
4,95
4,95
8,95

gruyère, ham, spiegelei

Soep
6,95

met een sneetje brood

Kuijper tosti

oude kaas, pittige kip, rode ui
& chilimayo

Evenementen

Elke dinsdagavond is er een
pubquiz. Inschrijven kan telefonisch of

Vegan v Vegetarisch

aan de bar. Deelname is 2,50.
Alle Ajax wedstrijden en
internationale topwedstrijden

vertonen wij op groot scherm!

8,95

rucola, zoetzure komkommer, paprika,
lenteui, sesamzaad en sambalmayo

150 gram patty met kaas, bacon,
tomaat, ui, sla, augurk en frietjes

briochebroodje met twee gepocheerde eitjes,
babyspinazie, hollandaise saus en
groene asperges

Kuijper’s Caesar salad

9,95

op wit casinobrood met mosterdmayo

briochebroodje met twee gepocheerde eitjes,
ham, hollandaise saus en chili flakes
Eggs florentine

8,95

rode bietenhummus met gegrilde groenten,
pompoenpitjes en dukkah

Twee rundvleeskroketten

Gepocheerde eitjes
Eggs benedict

9,95

pastrami, Old Amsterdam, rucola,
gebakken uitjes, zuurkool, augurk en
mosterdmayo

truffelmayo, parmezaan, rucola en
pijnboompitten

Ei

+1,00
+1,50
+1,50

8,95

Carpaccio

spinazie, avocado, en tomaat
Uitsmijter

v

gepocheerd eitje, babyspinazie,
truffelmayo op speltbrood

Vegan Kuijper

Wentelteefjes

v

Avocado toast

Pastrami

gekookt ei, croissant, jam,
yoghurt met granola en fruit

Roerei

op biologisch desembrood van Bakker Bram

cafekuijper.nl
FB/IG @cafekuijper
Linnaeusstraat 79 Amsterdam

6,95

