
MEZZE
vanaf 18.00

KRUIDIGE LINZENSOEP UIT PAKISTAN
met veel specerijen en zhug

€7,50

ROKERIGE MOUTABAL VAN AUBERGINE
auberginedip met frisgroene tahini, knapperige 
amandelen, pul biber en peterselie, geserveerd 
met flatbread

€9,50

LABNEH 
uitgelekte hartige yoghurt bestrooid met 
geroosterde biet, granaatappelmelasse, amandel, 
peterselie en sesamzaadjes

€9,50

GEPOFTE POMPOENDIP
notige dip van flespompoen met tahini, 
gefrituurde koriander en knoflook, geserveerd 
met flatbread

€9,50

GEKARAMELISEERDE WORTEL
met komijnzaad, druivenmelasse en chiliflakes, 
bestrooid met zonnebloempitten

€9,50

ERITRESE BLOEMKOOL
met frisse yoghurt en zigni-olie

€9,50

TUNESISCHE VISBALLETJES
met chermoula en paprikastoof, volgens recept 
van onze chef Lydia

€13,50

BEAUTIFUL BITES 
vanaf 16.00

BEAUTIFUL BITES
mix van drie kleine hapjes 
huisgemaakte flatbread-chips, met sumak, 
geserveerd met een dip, gemarineerde olijven en 
gemengde spicy nuts

€ 8.50

GEMARINEERDE OLIJVEN
met sinaasappelschil, pul biber en oregano 

€ 5,50

GEMENGDE SPICY NUTS
geroosterd met geurige specerijen

€ 5,50

RAKAKAT
Midden-Oosters bladerdeeg hapje gevuld met 
nigella zaadjes, feta en bladpeterselie

€ 5,50

BÖREK
gefrituurde filodeeg met spinazie en feta 

€ 6,50

MIDDEN-OOSTERSE TOSTI
met labneh, feta, dadel, komijnzaad en verse 
oregano, gesmolten in flatbread 

€ 6,50

KIBBEH
gefrituurde rijstballetjes, traditioneel gevuld met 
rundergehakt en peterselie met om te dippen een 
tahini yoghurtsaus met amba

€ 7,00

EXTRA BROOD € 2,00
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A BEAUTIFUL MESS
A Beautiful Mess is een restaurant met een sociale missie, 
gevestigd op drie locaties. In Utrecht zitten we op het terrein 
van het asielzoekerscentrum aan de Joseph Haydnlaan, in 
Arnhem aan de ingang van het Sonsbeekpark. 
In Amsterdam hebben we een pop-up-restaurant geopend 
in The Manor Hotel, vlakbij het Oosterpark.

HIER AANKOMEN.
JE VESTIGEN.
EEN BAAN VINDEN. 
LEVEN. 

A Beautiful Mess is een initiatief van Refugee Company. 
In ons restaurant doen mensen die ooit naar Nederland zijn 
gevlucht werkervaring op. Ze leren de kneepjes van het vak 
en als het werk in de keuken bevalt stromen ze door naar 
een baan in de horeca of naar een opleiding.

KLEURRIJKE MEZZE
Bij A Beautiful Mess gaat het om delen: we eten en drinken 
samen en vertellen elkaar wat we meemaken. Eten verbindt. 
Voor je ligt een kleurrijke kaart vol mezze. Dat zijn kleine 
gerechtjes, geïnspireerd op recepten uit de landen waar 
onze medewerkers oorspronkelijk vandaan komen. Dat is 
de Levantijnse en mediterrane keuken, maar er zijn ook 
recepten uit Eritrea, Oekraïne en Pakistan. Wie kiest voor 
het Share A Beautiful Mess-menu krijgt een tafel vol met een 
mix van de lekkerste gerechten. Smakelijk!

#TOUCHED LIVES
291 BANEN
493 DEELNEMERS
5.000 OMVANG VAN ONS NETWERK
80.000 BEZOEKERS

FOOD NL



ZOET
BROWNIE € 6,50

SINAASAPPELCAKE 
met oranjebloesem (mazaher)

€ 7,70

STICKY TOFFEE DADELCAKE
met een bolletje vanille ijs en karamelsaus

€ 7.50

AFFOGATO
een bolletje vanille ijs overgoten met een espresso 
en honing kardemom

€ 5.50

GEMBERMOUSSE
met rood fruit en tahini crumble

€ 8.50

DESSERT SPECIAL
Vraag de bediening naar onze dessert specials.

SHARE BEAUTIFUL SWEETS
vanaf 2 personen, prijs per persoon

€ 11,5O

Een selectie van onze zoetigheden om je vingers 
bij af te likken.

MEER MEZZE  
kleine of grote portie

MUJADARA
rijst met linzen, goudbruine uien en 
yoghurt met dille, een recept van Ahmad

€6,50 | €9,50

HOLLANDSE PIEPER KLEIN | GROOT
krokant gefrituurde aardappel met zure 
room en een pittig frisse tomatensalsa

€6,50 | €11,50

CAFÉ MAZAHAR’S FREEKEH
met gouden turmeric uien, rozijnen en 
amandelen op romige sinaasappelyoghurt

€9,50 | €12,50

FRISSE BOERENKOOLSALADE
met granaatappeldressing en geroosterde 
zonnebloempitten
+ geserveerd met burrata is de grote portie

€11,50 | €14,50

MEZZE MET VLEES
LAMSMERGUEZ
van de lokale slager, met yoghurt-dillesaus

€17,50

IRAAKSE KIPPENDIJEN
gegrild met een te gekke speciale spice blend van 
maar liefst veertien specerijen

€17,50

KÖFTE
Housnie’s klassieke lamsköfte met Egyptische 
specerijen en bladpeterselie

€17,50

KRUIDIGE LAMSKOTELETTEN
met granaatappel uienstoof, ingemaakte uien en 
zhug

€19,50

Geserveerd met mujadara of gefrituurde aardappel.

SHARE A BEAUTIFUL MESS  € 27,50 
prijs per persoon 
Laat onze chef je verrassen met een mix van 
mezze van de hele kaart. Geef bij het bestellen 
aan of je vegetarisch, vegan of met vlees wil.

@abeautifulmess_amsterdam
www.abeautifulmess.nl
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VRAGEN?
Dieetwensen of allergenen? 

Onze keuken houdt hier graag rekening mee. 
Vraag naar de mogelijkheden.

Onze groenteboer zorgt dat 70% van onze groentes uit 
Nederland komen, onze chef volgt de seizoenen 

FOOD

THE MANOR HOTEL
Ons pop-up-restaurant in The Manor Hotel is vanaf juni 2022 voor een jaar geopend.  
We zijn Eden Hotel Group dankbaar dat we gast mogen zijn op deze prachtige plek.  Onze medewerkers stromen straks uit 
naar betaalde banen buiten A Beautiful Mess, inmiddels koppelen we ook medewerkers aan een betaalde baan bij Eden Hotel 
Group. De Sjoerd Dijkstra Foundation is opgericht door de eigenaar van de Eden Hotel Group en ondersteunt onze sociale 
programma’s: samen delen we dezelfde sociale missie.
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