17.00 tot 22.00

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

ook lekker om te delen

inclusief bijpassend garnituur
4,95

Melanzane di Parmigiana

9/18

Artisjok 

8,95

Half kippetje van het spit

8,95

Steak Frites 

10,95

Tagliatelle Gamberetti 

Baguette v 
met tapenade en dragonboter

Oesters
met mignonette en citroen 3/6 stuks

Burrata v 
met verse walnoten pesto, gemarineerde tomaatjes en basilicum

Tartaar van Rode Biet
met schuim van geitenkaas en mosterd dille

Gamba’s

van de plancha met pernod, tomaat, Taggiasche olijven en knoflook

Charcuterie	

11,50

verschillende vleeswaren met ingelegde groenten

Ramona’s Platter Royale 

25

combinatie van voorgerechten om te delen

v

14,95



lasagna van aubergine, tomaat en mozzarella
met aioli dip, hazelnoot crumble en zoete aardappel friet
met dragonjus, pompoen en geroosterde krieltjes

met gamba’s, cavolo nero en een saus van garnalen bisque

Mosselen 
in witbier met sjalotjes, broodkruim en mayonaise

v



van Beyond meat met cheddar, brown butter mayo,
en uien compote

met little gem, croutons, eitje, Parmezaan en krokante kip

17,95

met Frites uit Zuyd en kropsla

Ramona’s Beyond Cheeseburger

13,95

17,95

BURGERS

van black angus rund met cheddar, brown butter mayo,
en uien compote

Caesar Salad

16,95
18,95

met pastinaakcrème, jus en gegrilde radicchio

Ramona’s Cheeseburger

SALADES

14,95

Ramona’s Fried Chicken Burger

met gefrituurde kip, brown butter mayo, bacon, en tomaat

15,95
15,95
15,95

		

EXTRA SIDES
Frites uit Zuyd

PIZZA’S

Zoete aardappelfriet

zuurdesempizza’s uit de steenoven

Margherita

v

10,95



buffel mozzarella, tomaat, comté, chilli flakes en basilicum

Diavolo

buffel mozzarella, coppa ham, truffelcrème en rucola

Burrata

v

Groene Salade

v



14,95

DESSERTS

romige mozzarella, tomaat, artisjok, gemarineerde tomaatjes
en rucola

Affogato
espresso met vanille ijs

New York cheesecake 	
met bosvruchten coulis

Ramona’s tiramisu
v vegetarisch

v met tijm en rozemarijn

13,95

14,95



Geroosterde Krieltjes

v met Ramona’s saus

van kropsla met croutons en Parmezaanse kaas

buffel mozzarella, tomaat, comté, pittige salami en knoflook

Tartufo

v met mayonaise

veganistisch

de clercqstraat 79h amsterdam 020 - 2217449 barramona.nl
info@barramona.nl
ramona_amsterdam
ramona.amsterdam

Espresso Martini

4,5
4,5
4,5
4,5

5,5
5,5
6,5
10,95

