
Bites
Huisgemaakt zuurdesembrood  6.95
met Maldon zout en olijfolie 

Focaccia  v  8.95
met hummus en labneh met sumac en rode ui

Oosterse crispy bloemkool    7.95
tempura met pittige Korean glaze en sesam 

Yakitori (6st.) 9.95
soja glazed kipdij op een spiesje 

Hotdog 9.95
van Wild van Wild met Korean glaze en relish

Klein
Peruaanse ceviche 11,95
met zoete aardappelcrème, banaanchips en radijs

Vietnamese spring rolls   9.95
met enoki, Chinese bieslook, doperwtencrème 
en pindadressing

Lauwwarme pad thai  9.95
met ingelegde daikon, rijstnoedels, seroendeng  
en crunchy sesamrijstvel    

Aziatische steak tartaar 11.95
met sojavinaigrette, gepekelde eidooier,  
dashimayonaise en nori tempura 

Groot
Venkel van de houtskoolgrill   17.95
met asperges, You Po dressing, kruidige polenta
en eryngii !                                                               

Corvinafilet 20.95
met paddenstoelenjus, romige polenta en verse kruiden!                                                  

Diamanthaas 20.95
van de houtskoolgrill met geroosterde savooiekool, 
jus en gerookte krieltjes!                                                

Piri piri knolselderij    18.95
met gemberdressing, zoete aardappelcrème 
en geroosterde maÏs !      

Desserts
Bananasplit  (  mogelijk) 8.95
op z’n Pacifics: gebakken banaan, chocoladesaus  
en vanille ijs 

Bokkenpoot   8.95
met carobe vulling, limoen, witte chocolade
en kokoscrisp 

Kokos panna cotta            8.95
met chocolademousse, gekonfijte gember 
en banaanchips 

Wisselende kazen van Kef  12.95
met notenbrood en chutney

Appelkruimeltaart  van Holtkamp 6.95 

Frambozen cheesecake  van Holtkamp 6.95

Wisselende taart  van Holtkamp 6.95
met slagroom + 0.50

IJs van IJsbaart  3.95
keuze uit: choco cookie dough, aardbei,

IJs van IJsbaart  appel-peer  3.00

Soep & salade
Tom Yum  8.95
met koriander, bosui, enoki, taugé en tofu   

Green goddess  11.95 
salade met verse doperwten, babyspinazie,roodlof,  
verse kruiden en pitten!     
  

Burgers
Angus beef burger  19.95 
met cheddar, bacon, rode ui, kropsla, 
augurk, homemade burgersaus en friet 

Veggie burger v  (  mogelijk)  19.95
met cheddar, rode ui, kropsla, augurk, 
homemade burgersaus en friet

DINER
van 17:00 - 22:00

Bijgerechten
Gebakken spruitjes v  7.95
met miso en romige maïs    

Sajoer v  5.95
groene groenten met seroendeng 

Salade  5.95
met verse kruiden en huisgemaakte pickles    

Frites uit Zuyd v   4.95
met mayonaise 

Twister fries v   4.95
met mayonaise 

Om te delen
Hele boerderijkip 45.00
van de houtskoolgrill met een groene salade 
en gebakken spruitjes

 

Allergieën? Laat het ons weten!

 Vegan  v  Vegetarisch  Spicy 

Scan de QR voor  
onze allergenenkaart

Scan the QR for 
English menu

IG @pacificamsterdam


