tot 16.00

ONTBIJT

Ramona’s Brunch

huisgemaakt met Griekse yoghurt en
vers fruit

7,5

Açaí bowl 
met açaí bessen, amandelmelk en
huisgemaakte granola

7,5

Mango bowl 
met mango, amandelmelk,
huisgemaakte granola en vers fruit

SANDWICHES

BURGERS & CLUBS

op huisgemaakte zuurdesembrood

met Frites uit Zuyd en kropsla
6,5

Oude kaas v 
met tomaat, radijs en avocado

Wentelteefjes v 
van suikerbrood met vers fruit en karamel

7,5

Ramona’s ontbijt v 12,5
mashed avocado toast, roerei,
huisgemaakte granola met Griekse
yoghurt, vers fruit en wentelteefje
bacon of merguez +1,5

Avocado v 7,5
Spicy tuna7,5
pittige tonijnsalade met zoetzure groenten

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

Kroket8,5

Ramona’s Cheeseburger v  15,95

2 rundvleeskroketten met mosterd

Burrata8,5
met basilicum en tomaat

BLT8,5

SALADES
v



met watermeloen, zwarte peper,
basilicum en coeur de boeuf

6,5

+2,5
+1,5
+1,5
+3,5

Shakshuka 9,5
v

Crispy chicken salad

PIZZA’S

zuurdesempizza’s uit de steenoven

Margherita

v



buffel mozzarella, tomaat, comté,
chili flakes en basilicum

2 eitjes gepocheerd in tomaten-paprika
saus met feta en spinazie
chorizo			
+1,5

Diavolo

TOSTI’S

Tartufo

Kaas 
Boerenham & kaas
Avocado, kaas & sambal v 

Burrata

buffel mozzarella, tomaat, comté,
pittige salami en knoflook

5,5
6,5
7,5

v



tomaat, artisjok, heirloom tomaten en
balsamico

EXTRA SIDES

13,95

14,95

buffel mozzarella, coppa ham,
truffelcrème en rucola

op huisgemaakt zuurdesembrood

10,95

14,95

13,95

SMOOTHIES
Blondie
acerola, mango, kokos, passievrucht,
ananas en appel

The Hulk 

4,95

4,95

avocado, spinazie, mango, appel,
broccoli, tarwegras,gerstegras en spirulina

Scarlett 
rode biet, wortel, papaya, appel,
gember, selderij en lucuma

4,5

veganistisch

13,95

met gefrituurde kip, kropsla, parmezaan,
croutons en ranch dressing

Frites uit Zuyd v met mayonaise Zoete aardappelfriet v met Ramona’s saus
Frisse salade v van kropsla met croutons en Parmezaanse kaas
v vegetarisch

15,95

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

Burrata

op huisgemaakte zuurdesembrood

v

fried chicken, bacon, tomaat, sla,
kewpie mayo

Ramona’s Cheeseburger

EIEREN & TOAST
Mashed avocado		
Spek of Boerenham		
Oude kaas		
Gerookte zalm		

Ramona’s club sandwich15,95

met feta, olijven, en gepofte bietjes

bacon, sla en tomaat

Roerei of spiegelei 3 stuks

13,5

toast gepocheerd ei met hollandaise, huisgemaakte granola met
Griekse yoghurt, vers fruit en wentelteefje
bacon of merguez +1,5

6,5

Granola v 

v

4,95

