
eet@droog

(f) = bevat vis  |   = vegan

laat allergiën of overige dieetwensen

weten aan ons personeel

www.droog.com 
@droogamsterdam 

open mon - sun

wifi: Droog Guest | wachtwoord: ilovedroog       

de keuken is open tussen 

11:00 - 18:00

lunch van de dag
soep van de dag €8,0
Tommy’s brood, olijfolie

quiche van de dag €8,5 
met veel verse groenten

can’t decide plate €17,5 
verse lunch uitgekozen door de chef, inclusief 
quiche, salade en soep van de dag

brood
hollandse boerenkaas €7,5
Bakker Tommy brood met geraspte meiknol, 
groene appel, waterkers, creme fraiche en 
pecannoten

gerookte zalm €9,5 
Bakker Tommy brood met doperwtenspread, 
dille, komkommer en rode ui (f)
vegan optie: gerookte wortel 

gegrilde voorjaarsgroenten  €7,5
Bakker Tommy brood met zachte kruiden, 
hummus, granaatappel en dukkah noten-
kruidenmengsel 

gerookte makreel €8,0
Bakker Tommy brood met gerookte makreel, 
groene appel en kropsla (f)

bites
blik olijven met ansjovis (f) €2,5
notenmix €2,75
gerookte amandelen €3,5
blik tonijn (f) €3,5
kaasplank €12
nederlandse kazen met tomatenchutney

betterballen €8,5
vega bitterballen. keuze tussen: 

biet, oude kaas of oesterzwammen

brood met dip €7,0
brood met hummus en geroosterde aubergine 

salades
asperges  €11,0
groene en witte asperges met  radijs,
velderwten, green goddess dressing, 
nederlandse geitenkaas, amandelen en 
basilicum 
+ extra zalm: €2,5

vegan optie: gerookte wortel 

burrata  €12,5
gerookte burrata met dun gesneden venkel, 
sinaasappel en radijs

lentegroenten & halloumi  €12,5
met bulgur, gegrilde halloumi en
green goddess dressing
vegan optie mogelijk 

warme gerechten
gegrilde aubergine €12,5
met bulgur, granaatappel, bosui en dukkah 
noten-kruidenmengsel 

shakshuka €7,5
tomatensaus, gepocheerd ei, peterselie en 
Tommy’s brood
+ extra ei €1,0

paddenstoelentoast €9,0
gebakken paddenstoelen op brood met 
gepocheerd ei en krokante salie 

tosti zuurkool €9,0
met groene appel en oude boerenkaas

tosti geitenkaas €9,0
nederlandse geitenkaas met courgette, paprika 
en lente-ui

zoet
taart van de dag €4,0
bananenbrood €3,5 
worteltaart €4,0
appeltaart €5,5 
chocoladetaart €4,5 
+ slagroom €0,8



koffie
espresso  €2,75
machiato  €3,25
cortado  €3,25
americano (mogelijk als ijskoffie) €3,25
cappuccino  €3,4
flat white  €3,75
latte (mogelijk als ijskoffie)  €3,5
chocolademelk (vegan optie mogelijk)  €4,0
+ havermelk €0,5

+ decaf  €0,5

thee
gemberthee  €3,25
muntthee  €3,25
 
Formocha thee  €4,0
biologische sencha thee uit Japan
biologische genmaicha en 
rooibos kruidenthee uit Zuid-Afrika
biologische earl grey zwarte thee uit India 
magnolia witte jasmijnthee uit China
blauwe vlinderthee uit Taiwan 
biologische oolong thee uit Taiwan
bij elke formocha thee krijg je 1 gratis navulling

koude dranken
huisgemaakte ijsthee €4,0
biologische sencha thee met limoen 
blauwe vlinderthee

sappen 
sap van de dag  €4 / €5,5 
versgeperst sinaasappelsap                      €4 / €5,5
biologische appelsap  €3,5

Fentiman’s frisdrank
ginger beer  €4,25
curiosity cola  €4,25
rose lemonade  €4,25
victorian lemonade  €4,25
ginger ale  €3,75
tonic water  €3,75

www.droog.com 
@droogamsterdam 

open mon-sun

wifi: Droog Guest | wachtwoord: ilovedroog              
druk? dan verwelkomen we laptopgebruikers 

graag aan  de gemeenschappelijke tafel

bijna al het glaswerk in het restaurant is te koop

ga hiervoor naar www,.droog.com/shop

wijn    glas / fles
van Gianmarco Disario

bruisend
San Marzano - ‘Liboll’ 
Spumante extra dry  €6,5 / 32
Constantia Uitsig 
Classic brut €75

wit
Dreams - ‘Heaven can Wait’
Pinot Grigio   €4,5 / 23
Métairie - ‘Les Barriques’ 
Chardonnay  €5,0 / 25
Delbaux 
Viognier Pays d’Oc  €6,0 / 30
San Marzano - ‘Verdeca Talo’ 
Verdeca  €25
Winzer Krems ‘Von den Terrassen’
Grüner Veltliner  €30
Bodegas Pascual - ‘Leira Reyero’ 
Albariño  €38

rosé
San Marzano - ‘Tramari’ 
Salento Rosé di Primitivo  €5,5 / 28

rood
San Marzano - ‘Gran Trio Rosso’  
Primitivo, Negroamaro, Malvasia Nera             €5 / 25
Château Haut-Blanville - ‘Grande Réserve’
Pinot Noir  €6 / 30
Le Temps des Vendanges 
Lledoner Pelut  €36
San Marzano - ‘Talò’ 
Primitivo di Manduria  €36
Grégoire Hoppenot - ‘Fleurie Origines’  
Gamay €50

bier 
Vedett  €4,0
Peroni  €4,0
Heineken 0.0%  €3,75

Moretti 0.0%  €4,0

drink@droog


