lunch menu

lunchkaart
6,5 spiegelei*
met tomaat, sla en komkommer
nog lekkerder met:

+0,5 bacon / kaas***

6,5 kroketten
twee kroketten van Oma Bob’s,
geserveerd met tomaat, sla
en mostermayonaise

salade
12 zoete aardappel salade*
met zwarte bonen, boterbonen,
mais, little gem, geitenkaas en
chipotle pepersaus
t o s t i ’s
3 met ham+kaas, tomaat+kaas* of
kaas*
seizoenssoep*
6 geserveerd met licht
zuurdesembrood

even better with:

+0,5 bacon / cheese***

6,5 croquettes
two croquettes served with tomato,
salad and mustard mayonnaise

grilled cheese
3 with ham+cheese, tomato+cheese*
or just cheese*
soup of the season*
6 served with sourdough bread

8,5 salmon
with a boiled egg, pine nuts, mixed
salad and creamy goat cheese

8,5 zalm
met zalmsnippers, geitenkaascrème,
een gekookt ei, pijnboompitten en
komkommer

6,5 vegan nuggets**
pita bread with hummus, vegan aioli,
salad and fries

6,5 vegan nuggets**
pitabroodje met hummus, vegan aioli,
sla en friet

Hi! We are Studio/K: a non-profit cultural organisation,
which is fully run by students. Our organisationwas
founded in 2007 and is the most recent initiative of
Stichting Kriterion. The old craft school in which
we are located makes it possible to offer a diverse
program of films, bands, lectures and club nights in
addition to being a café and restaurant. You can stay
updated on our events by following our Facebook page
(studiokamsterdam) or Instagram (studiokamsterdam),
but for now: buon appetito!

* vegetarian
** 100% vegan
*** free for students !

* vegetarisch
** 100% vegan
*** gratis voor studenten !

Studio/K kookt waar
mogelijk met huisgemaakte
& biologische producten.
Heeft u allergieën? Vraag
bij onze bediening naar de
ingrediënten!

6,5 sunny side up egg*
with tomato, salad and cucumber

salad
12 sweet potato bean salad*
with black beans, lima beans,
sweet corn, little gem, chipotle
and goat cheese

7,5 clubsandwich
club with bacon, smoked chicken,
capers, tomato, salad, cucumber and
mayonnaise

7,5 clubsandwich
club met bacon, gerookte kip,
kappertjes, tomaat, sla,
komkommer en mayonaise

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 we gevestigd zijn
maakt het mogelijk om naast een café en restaurant ook een
divers programma aan film, bands, lezingen en clubavonden
aan te bieden. De creativiteit van de student staat centraal,
wat, naast een divers aanbod, zorgt voor bruisende activiteit
en daarmee voor ieder wat wils. We hopen je terug te zien
bij één van onze andere culturele initiatieven, maar voor nu:
buon appetito!

sandwiches
5,5 old cheese*
with tomato and mustard mayonnaise

Studio/K uses homemade &
organic products wherever
possible. Do you have any
allergies? Ask our staff for the
list of ingredients!

broodjes
5,5 oude kaas*
met tomaat en mosterdmayonaise

