LUNCHKAART
GEOPEND VAN 12:00 TOT 16:00

TOSTI’S

BOTERHAMMEN
op Amsterdams bruin brood van Bakker van Oost

TOSTI HAM/KAAS OF TOMAAT/KAAS		

ZOETE AARDAPPEL				 5,5
broodje met zoete aardappel, artisjok, walnoot en
sla
GEROOKTE KIP					 5,5
broodje gerookte kip met in râs al hânout gepofte
wortel en sla
SPIEGELEI		 			 6,5
op een sneetje bruin brood met kappertjes, tomaat,
sla en komkommer
nog lekkerder met:
bacon of kaas			
+ 0,5*

2,5

SALADE
HERFSTSALADE					 11
romana sla, couscous, bospeen, geitenkaas en
knoflookmayonaise

TAART
van de Bakery Bastards

APPELTAART					 4
nog lekkerder met slagroom
+0,5

CROQUETTEN					 6,5
broodje met croquetten van Oma Bob’s, aïoli, tomaat
en sla

CHOCOLADETAART				 4

CLUBSANDWICH				 7,5
club met bacon, gerookte kip, kappertjes, tomaat,
sla, komkommer en mosterdmayonnaise

PECANTAARTJE			

CARPACCIO				
broodje carpaccio met parmazaanse kaas,
truffelmayonnaise, kappertjes en sla

8,5

BANANENBROOD				 3
3,5

SOEP
SEIZOENSSOEP					 5
geserveerd met twee sneetjes bruin brood en een
kuipje boter

* supplementen zijn gratis voor studenten *

BURGERS
MRIJ BURGER				
Hollands kwaliteitsvlees met cajunkruiden,
kruidenmayonaise en frites

12,5

BOEKWEIT BURGER			
vegaburger met bosui en tzatziki, zoetzure
komkommer, tomaat, ijsbergsla en frites

12,5

LEKKER VOOR ERBIJ:
- groene salade		
- bacon of kaas		

+ 2,5
+ 0,5

Hoi! Wij zijn Studio/K: een non-profit culturele
organisatie die geheel gerund wordt door
studenten. De organisatie, opgericht in 2007, is het
meest recente initiatief van Stichting Kriterion. De
oude ambachtsschool waarin wij gevestigd zijn
maakt het mogelijk om naast een café en restaurant
ook een divers programma aan film, muziek en
clubavonden aan te bieden. De creativiteit van
de student staat centraal, wat naast een divers
aanbod, zorgt voor bruisende activiteit en daarmee
hopelijk voor ieder wat wils. We hopen je terug te
zien bij één van onze andere culturele initiatieven,
maar voor nu: buon appetito!

STUDIO/K KOOKT WAAR MOGELIJK MET HUISGEMAAKTE & BIOLOGISCHE PRODUCTEN
HEEFT U ALLERGIEËN? VRAAG BIJ ONZE BEDIENING NAAR DE INGREDIËNTEN VAN ONZE GERECHTEN!
= VEGETARISCH
= 100% PLANTAARDIG [VEGANISTISCH]

LUNCH MENU
OPEN FROM 12.00 UNTIL 18.00
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made with brown bread from a local bakery

E
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SWEET POTATO					 5,5
sandwich with sweet potato, artichoke, walnuts and
salad
SMOKED CHICKEN				 5,5
sandwich with smoked chicken with carrots baked
in râs al hânout and salad
SUNNY SIDE UP EGG		
		
on a slice of brown bread with capers, tomato,
cucumber and salad
even better with:
bacon or cheese			
+ 0,5*

6,5
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AUTUMN SALAD				11
romana lettuce, couscous, carrots, goat cheese
and garlic mayonnaise

SOUP
SOUP OF THE SEASON			
served with brown bread and butter

5

CAKE
made by the Bakery Bastards

APPLE PIE					 4
with whipped cream			
+0,5

CROQUETTES					 7,5
sandwich with croquettes, aïoli, tomato en salad
CLUBSANDWICH				 7,5
club with bacon, smoked chicken, capers, tomato,
cucumber, salad and musterd mayonnaise

CHOCOLATE CAKE				

4

BANANA BREAD				

3

PECAN PIE				

3,5

CARPACCIO				
8,5
sandwich with carpaccio, parmezan cheese, truffle
mayonnaise, capers and salad
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MRIJ BURGER					 12
served with fresh herb mayonnaise and fries
BUCKWHEAT BURGER				
12
vegetarian burger with spring onions, tzatziki, sweet
and sour cucumber, tomato, iceberg lettuce and fries
EVEN BETTER WITH:
- green side salad
- bacon or cheese

+ 2,5
+ 0,5

GRILLED CHEESE
GRILLED CHEESE WITH HAM OR TOMATO

2,5

Hi! We are Studio/K: a non-profit cultural
organisation fully ran by students. Our organisation
was founded in 2007 and is the most recent
initiative of the Kriterion Foundation, which funds
projects where students can gain work experience.
Studio/K offers a diverse experience: we’re not
just a café and restaurant, we are also a cinema,
showing both big and small budget productions,
and a club and podium, granting a stage to
both starting and experienced musicians and
entertainers. As the principal managers we are free
to let our creativity roam free in organizing a variety
of film screenings, parties, cultural events and the
like. We hope to see you there soon, but for now:
bon appétit!

STUDIO/K USES HOMEMADE AND ORGANIC PRODUCTS WHEREVER POSSIBLE
HAVE ANY ALLERGIES? ASK OUR STAFF FOR THE LIST OF INGREDIËNTS!
= VEGETARIAN
= VEGAN

