tot 16.00

ONTBIJT

BROODJES

Granola v 
huisgemaakt met Griekse yoghurt en
vers fruit

Açaí Bowl 
met açaí bessen, amandelmelk,
huisgemaakte granola en vers fruit

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

Buttermilk Pancakes v 
met maple syrup en vers fruit

Avocado Toast

v

6,5

7,5

7,5

7,5
7



zuurdesem, avocado en feta
gepocheerd ei +2,5

BURGERS

op huisgemaakt zuurdesembrood

Burrata v 8,95
gekonfijte tomaatjes en walnotenpesto

Royale with Cheese

Tuna Melt8,95

double beef patty, cheddar, tomaat,
sla, augurk en special sauce

Club Vega9,95

Royale with Cheese
(Beyond Meat) v 

tonijn, rode ui, jalapeños en gruyère
oude kaas, avocado, ei, tomaat,
sla en komkommer

Club Chicken11,95
krokante chicken, bacon, tomaat, sla
en Japanse mayonaise

Toast Steak Tartaar9,95
steak tartaar met dragonmayonaise
en zuur op toast

2 rundvleeskrokketen met mosterd

v

verse kruiden, Boursin, tomaat en ui

8,5

Roerei Cacio e Pepe 7,5

PIZZA’S

zuurdesempizza’s uit de steenoven

met parmezaan, zwarte peper en spek

Margherita

Eggs Benedict 9

tomaat, comté, mozzarella,
basillicum en knoflook

2 gepocheerde eitjes, ham en hollandaise

“Uitsmijter” Ham & Kaas 9,5
3 spiegeleitjes met ham en kaas

Eggs Arabiatta

v

9,5

2 gepocheerde eitjes met spicy
tomatensaus en burrata

10,95



Pepperoni
tomaat, gorgonzola, mozzarella,
pikante salami en rode ui
tomaat, comté, mozzarella,
parmaham, truffel en rucola
tomaat, comté, burrata, meatballs,
ui en parmezaan

op huisgemaakt zuurdesembrood
5,5

Oude Kaas v 
met kimchi

6,5

Ham en Kaas
classic tosti

Avocado and Kaas 
v

6,5

EXTRA SIDES

Gorgonzola

v



tomaat, gorgonzola, peer,
walnoot en rucola

Burrata

v



13,95

14,95

Tartufo

Meatball 

TOSTI’S

met sambal

v

14,95

14,95

14,95

tomaat, comté, burrata, artisjok en rucola

4,5

Frites uit Zuyd v met mayonaise
Zoete Aardappelfriet v met Ramona’s saus
Frisse Salade v kropsla met croutons en parmezaan

double vegan patty, sla, augurk,
cheddar en special sauce

SALADES
Caesar Salad

13,95

12,5

Geroosterde Biet
gebakken ricotta, roodlof en
walnotenvinaigrette

op huisgemaakt zuurdesembrood

Ramona’s Omelette

15

16

little gem, ei, croutons, krokante kip
en parmezaan

Kroket (ook Vega)8,95

EIEREN

met Frites uit Zuyd en
groene salade

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

4,95

4,95

The Hulk 

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

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

4,95

ZOET
3,5

Bananenbrood
Red Velvet Cake
New York Cheesecake
v vegetarisch

Ramona’s All In All Day Breakfast

5,5
5,5

veganistisch

v

14,95

Griekse yoghurt met vers fruit, buttermilk pancake,
zuurdesem toast, roerei, oude kaas, boerenham,
verse jus en koffie naar keuze

17.00 tot 22.00

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

ook lekker om te delen

inclusief bijpassend garnituur

Baguette v 
met kruidenboter

Burrata v 
met gekonfijte tomaatjes en walnotenpesto

Artisjok v 
halve artisjok met mosterdvinaigrette

4,95

BBQ Spitskool

6,95

Penne Arrabiata

6,95

Steak Tartaar

7,95

Meatballs
in tomatensaus met burrata en parmezaan

Steak Tartaar 
met eidooiercrème, dragonmayonaise en aardappelchips

8,95
9,95

Makreeltartaar 
met gefrituurde spiering , radijs en mierikswortelcrème

v

14,95



gebakken anijszwammen, gerookte amandelen en beurre noisette
v



pasta met pittige tomatensaus, parmezaan en basilicum
met eidooiercrème, dragonmayonaise, geserveerd met
Frites uit Zuyd en groene salade

12,95
16,95

17,95

Moules Frites 

mosselen in witbier met mayonaise, broodkruim en Frites uit Zuyd

18,95

Steak Frites 

geserveerd met Frites uit Zuyd, groene salade en dragonmayonaise

16,95

Frites “Zoervleisj” 

Limburgse stoof van rund met huisgemaakte appelmoes en mayonaise

Charcuterie 

10,5

verschillende Italiaanse vleeswaren en ingelegde groenten

Ramona’s Plateau Royale 

25

mix van onze snacks en voorgerechten om te delen

BURGERS

met Frites uit Zuyd en kropsla
double beef patty, sla, cheddar, augurk en special sauce

Royale with Cheese (Beyond Meat)

SALADES

v

16



double vegan patty, sla, augurk, cheddar en special sauce

Caesar Salad
met little gem, croutons, eitje, parmezaan en krokante kip

Geroosterde Biet

v



gebakken ricotta, roodlof en walnotenvinaigrette

13,95
12,95

OM TE DELEN
Poulet Frites

		

zuurdesempizza’s uit de steenoven
v



tomaat, comté, mozzarella, basillicum en knoflook

10,95
13,95

Pepperoni

buffelmozzarella, tomaat, comté, pittige salami en knoflook

14,95

Tartufo

tomaat, comté, mozzarella, parmaham, truffel en rucola

Meatball
tomaat, comté, burrata, meatballs, ui en parmezaan

Gorgonzola
tomaat, gorgonzola, peer, walnoot en rucola
v

30 p.p.

medium rare geserveerd, met Frites uit Zuyd en beurre café de Paris

PIZZA’S

Margherita

16,5 p.p.

hele kip langzaam gegaard op de rotissoire, geserveerd met Frites
uit Zuyd, kippenjus en een maiskolf (ook voor 1 persoon te bestellen)

Côte de Boeuf 

Burrata

15

Royale with Cheese



tomaat, comté, burrata, artisjok en rucola

14,95

SIDES

4,5

Frites uit Zuyd v met mayonaise
Zoete Aardappelfriet v met mayonaise
Geroosterde Krieltjes v met mayonaise
Salade van Little Gem v kropsla met croutons, parmezaan en
mosterdvinaigrette

DESSERTS
NY Cheesecake
met bloedsinaasappel

14,95

Banana Chocolate Chip Pudding 	
met bosvruchten coulis

14,95

Affogato
espresso met karamel-zeezoutijs

Ramona’s Espresso Martini
de clercqstraat 79h amsterdam 020 - 2217449 barramona.nl
info@barramona.nl
ramona_amsterdam
ramona.amsterdam

v vegetarisch

veganistisch

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

