
KOFFIE, THEE & CHOCO
AMERICANO
ESPRESSO 
DUBBELE ESPRESSO
CAPPUCCINO
DUBBELE CAPPUCCINO
FLAT WHITE 
CAFÉ LATTE
LATTE MACCHIATO
IJSKOFFIE 
HAVERMELK  

THEE MR. JONES 
THEE MET VERSE MUNT OF GEMBER OF KANEEL
REFILL VERSE THEE
THEE KANNETJE | GOED VOOR 3 KOPPEN THEE

CHOCOLADEMELK TONY’S CHOCOLONELY WARM | KOUD
SLAGROOM

€ 2,95
€ 2,50
€ 3,10
€ 3,30 
€ 4,30
€ 3,90
€ 3,50
€ 3,80
€ 3,90

+ € 0,50 

€ 2,90
€ 3,30
€ 1,00
€ 7,95

€ 3,30
+ € 0,50

FRIS
LIMONADE (HUISGEMAAKT)
Mazaher: Citroen en oranjebloesem
Za’atar: Citroen en oregano

€ 3,75

VERSE SINAASAPPELSAP € 3,75

SAPPEN VAN SCHULP
Hollandse appelsap
Appel- en vlierbessensap € 3,25

€ 3,25
FRIS
Sparkling water 33cl
Still water 33cl
Sparkling water 75cl
Ice tea green
Gingerbeer

€ 2,75
€ 2,75
€ 6,25
€ 3,25
€ 4,25

FRITZ KOLA € 3,25
Kola
Kola Light
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IMPACT MAKERS
DAFFEE KOFFIE €4,50
Wij bij A Beautiful Mess proberen graag nieuwe 
dingen uit. Kijk naar onze drankjes en onze 
kleurrijke gerechten. Daffee is zo’n product. 
Het is gemaakt van dadelpitten die anders in 
het vuilnis terecht zouden komen. Rahaf en 
Tamim, een Syrisch koppel, zitten achter deze 
onderneming en die steunen wij maar al te graag!

KUMASI GASSI €4,50
Kumasi Sappi’s worden gemaakt van een 
afvalproduct van de cacaovrucht; het vruchtvlees. 
Door er een product van te maken zorgt Kumasi-
Drinks ervoor dat er minder voedselverspilling 
plaatsvindt in de productieketen. Niet alleen gaan 
ze verspilling tegen met dit bijzondere drankje, 
maar ook dragen ze bij aan minder armoede. 
Door te betalen voor een product dat normaal  
gesproken wegstroomt, kunnen zij de inkomsten 
van de boeren per kilo cacao tot 30% verhogen.

A BEAUTIFUL MESS
Eetplekken voor iedereen, ontwikkeld door Refugee 
Company.
 
In onze horecagelegenheden in Amsterdam, Arnhem 
en Utrecht werken mensen die ooit naar Nederland zijn 
gevlucht samen met mensen die hier altijd al woonden. 
Iedereen heeft hetzelfde doel: samen eten maken en 
drankjes serveren op een veilige plek in een gezellige sfeer. 

Er worden lessen Nederlands aangeboden, mensen komen 
weer in een werkritme en eventueel stromen ze uit naar een 
opleiding of een leuke baan elders. 
Onze eetplekken staan in nauw contact met de buurt en 
omwonenden worden van harte uitgenodigd om aan te 
schuiven. 
We hopen dat iedereen zich hier net zo thuis voelt als wij. 

#TOUCHED LIVES | 291 BANEN | 493 DEELNEMERS 
5.000 COMMUNITY | 80.000 BEZOEKERS

DRINKS

IMPACT MAKERS

Koffie van Daffee

Kumasi Gassi - Sparkling 

fruitig cacaosap

€4,50



GROENTEN / BIJGERECHTEN
GEROOSTERDE BLOEMKOOL
Op een cirkel van yoghurtsumaksaus, 
gemarineerd in kaneel, komijn en koriander 
met een koriandermuntolie.

SHAKSHUKA
Met eieren in mildspicy tomatensaus, paprika 
en spinazie, geserveerd met fl atbread.

€ 7,50

€ 8,50

ERITRESE FATA SALADE*
Met geroosterde tomaten, peterselie, munt, 
knapperig brood, gegrilde aubergine en een 
citroen-honing-berberedressing. *Klein/groot

€ 8,50 | € 12,50

DIPS & BITES
LABNEH*
Hartige hangop met onze zadenmix, sumak, 
bladpeterselie en granaatappel. 
*Geserveerd met vers Libaneees fl atbread(chippies).

€ 7,50

HUMMUS*
Een klassieker uit het Midden-Oosten, volgens het 
recept van onze chef Ayman uit Arnhem.
*Geserveerd met vers Libaneees fl atbread(chippies).

€ 7,50

FALAFEL
Geserveerd met groene tahinsaus. Per 6 stuks.

€ 6,50

KIBBEH
Midden-Oosterse bitterbal gevuld met gehakt. Per 3 stuks.

€ 7,50

BÖREK
Een krokant jasje om feta kaas en spinazie. Per 6 stuks.

€ 7,50

OMA BOB’S VEGA BITTERBAL Per 6 stuks. € 7,50

FRIETJES
Met sumak, komijn, zout en sumakyoghurt.

€ 5,50

EXTRA FLATBREAD € 2,00

DEEL HAPJES OF EEN COMPLETE LUNCH MET JOUW GEZELSCHAP! 

GEBAK
WISSELEND HUISGEMAAKT GEBAK
SLAGROOM

KLEINE ZOETE BITE
Een kleine zoete bite naar keuze uit onze 
vitrine, bijvoorbeeld baklava of gevulde dadels.

SHARE BEAUTIFUL SWEETS VOOR 2 PERSONEN
Proef een selectie verschillende kleine zoete 
bites. Lekker voor bij een kop koffi  e of thee.

€ 3,75
+€ 0,50

€ 2,25

€ 7,75

SOEP
GEROOSTERDE TOMATENSOEP MET ROZEMARIJN
Geurige Mediterrane soep van geroosterde 
tomaten, rozemarijn en kikkererwten.

€ 6,50

KRUIDIGE LINZENSOEP VAN SAFEER UIT PAKISTAN
Met meer kruiden dan je op twee handen kunt 
tellen! 

€ 6,50

OPGEROLDE SANDWICH
We gebruiken vers Libanees fl atbread (saj brood) 
voor onze sandwiches.
HOMEMADE GROENE FALAFEL
Onze heerlijke huisgemaakte groene falafel met 
verse pickles, munt, toum en groene tahinsaus.

€ 9,75

HEALTHY BASTARD
Gezonde en verrassende smaakbom van 
geroosterde aubergine met kaneel, komijn, 
romige labneh, tomatensesamjam, frisse 
komkommer en verse peterselie.

€ 9,75

SHWAWARMA
Van kip met onze eigen spice mix, groene 
tahinsaus, munt en pickles.

€ 9,75

TOASTED 
MANOUCHE
Een Syrische tosti: ons saj brood met heerlijke 
halloumi en za’atar.
*Alleen met za’atar.

€ 6,50

€ 5,00
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LactosevrijVegetarischGlutenvrij PittigVeganistisch Al onze (vlees) gerechten zijn halal. 

DIPS OR BITES TO SHARE* €8.50
Trio van dips met fl atbread 
of verschillende bites van de kaart.
*Vanaf 2 personen, prijs per persoon.

SHARE A BEAUTIFUL MESS*    € 16,50
Een tafel vol lekkernijen, een mix van de 
gehele kaart. 
*Vanaf 2 personen, prijs per persoon.  

FOOD


