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WELKOM

Café Cliché is een thuis voor ieder gezelschap. Dé 
plek waar je zorgeloos de tijd kunt nemen om als 
team, familie of vriendengroep het glas te heffen. 

Wij regelen de rest. Om je een idee te geven hoe 
we jouw groep kunnen ontvangen, hebben we de 

mogelijkheden op een rij gezet. 

We zien jullie graag!



2

inhoud

Over ons     3

Ons aanbod    
 
 borrelen    4
 
 shared dining    5
 
 keuzemenu    6
 
 drankenkaart    7

Onze ruimtes     8

 begane grond    9
 
 vide     10
 
 keukentafel    11
 
 tuinkamer    12



3

over ons

Café Cliché is een plek om je thuis te voelen. Je 
kunt er goed eten, een praatje maken met de chef 
en borrelen met vrienden. Het warme interieur 
geeft je een heerlijk huiskamergevoel. Onze uil 
houdt alles in de gaten, met zijn stoere blik en zijn 
kleine hartje. 

In Café Cliché zet de chef zijn lievelingsgerechten 
op tafel. Onze chef kookt zoals hij dat thuis doet. 
Goed, lekker en niet te ingewikkeld. Géén gedoe, 
wél kwaliteit. Géén dresscode, wél smaak en 
service. 

De ideale plek om als gezelschap aan te sluiten 
en je meteen thuis te voelen. Bij ons zie en proef 
je dat we van koken houden, maar zelf ook graag 
lekker eten. Of je nu carnivoor of veg-lover bent. 
Viseter of saladeprikker; bij ons is er voor iedereen 
wat lekkers. 
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ons aanbod
borrelen

DRANKEN:
Bier - Heineken, Heineken 0.0%
Wijn - huiswijn wit, rosé en rood 
Frisdranken en water

HAPJES:
Bitterballen, inktvis

Pakket 1 - €19,5 p.p.p.u.

DRANKEN:
Bier - alle bieren
Wijn - alle wijnen per glas 
Frisdranken en water
Bombay Sapphire Gin & Tonic 
0,0% cocktail - Cliché Keilertje

HAPJES:
Oesters, bitterballen, inktvis, 
Thaise groene curry croquetjes, 
chicken popcorn, rozemarijn 
cracker.

Pakket 2 - €29,5 p.p.p.u.

Zoek je een plek om met elkaar het 
glas te heffen? Check dan onze 
verschillende borrelpakketten.

* De minimale besteding is € 750
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ons aanbod
shared dining

VOOR
•  Pittige tonijn, garnaaltjes, crackers van nori, 
 avocado en wasabi mayonaise
•  Steak tartaar, Amsterdams zuur, zuurdesem toast, 
 basilicum créme, aardappel
•  “Bo Ssid” Kropsla wraps met kimchi, koriander, 
 gelakte kerrie fingers, kardemon (v)

HOOFD 
•  Gelakte Japanse ribbetjes met zoetzure komkommer en nori
•  Gebakken tongschar met salade van Hollandse garnaaltjes, 
 taugé, aardappel, mosseltjes, prei en schaaldieren saus
•  Aubergine gekarameliseerd met shiitake, rode peper, Thaise  

 basilicum en radijs (v)
  

 Alle hoofdgerechten worden geserveerd met vers gebakken 
 frieten en zoete aardappelfrieten, kropsla met lente-ui, 
 tomaat en miso-mosterd dressing

NA
•  Vanille-ijs, slagroom, caramel, pinda en pure chocoladesaus
•  7 bereidingen van pure chocolade voor de 
 echte chocoladefan!
•  Kastanje “Mont Blanc” met mandarijn, vanilleroom 
 en Baileys roomijs

€ 49,5 p.p. excl. dranken

Wij werken graag met seizoensproducten. 
Hierdoor kan de samenstelling van het menu veranderen per seizoen.

Willen jullie zoveel mogelijk proeven? 
Kies dan voor ons shared dining menu. 
De gerechten worden per gang op tafel 
gezet om lekker met z’n allen te delen. 

Graag serveren we jullie alvast 
versgebakken brood met roomkaas, 
wasabi en tomaat-dip. 

€5,5 p.s.

Dranken zijn op basis van nacalculatie. 
Voor ons assortiment verwijzen we je 
graag naar onze drankenkaart (pagina 8). 
Vanzelfsprekend adviseren we je met 
veel plezier.

Bij het shared dining menu beiden we 
ook een drankarrangement aan. Hierbij is 
water, frisdrank, Heineken bier, huiswijn, 
koffie en thee onbeperkt inbegrepen. 

€ 85 p.p.
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ons aanbod
keuzemenu

Ieder seizoen verrassen we onze gasten met 
uiteenlopende gerechten. Wil ieder voor zich 
genieten van onze gerechten? Dan stellen we   
graag een keuzemenu samen met jou!

Neem contact met ons op voor een passend 
voorstel.
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ONS AANBOD

WIJNEN  glas fles

BUBBELS
Blanquette de Limoux € 9,5 € 47,5 
Cava    € 6 € 32,5

WIT
Spätburgunder BdN   € 7,5 € 37,5
Riesling Trocken  € 8 € 40
Sauvignon Blanc  € 6,5 € 32,5
Chardonnay    € 7 € 35
Viura    € 8 € 40
Verdejo   € 4,75 € 24

ROSÉ
Cinsault, Grenache, Syrah € 4,75 € 24

ROOD
Spätburgunder   € 7,5 € 37,5
Grenache, Syrah   € 8 € 40
Syrah    € 4,75 € 24
Barbera    € 6,5 € 32,5
Montepulciano, Sangiovese € 7,5 € 37,5

BIEREN
Heineken van de tap   € 3,25
IJwit van de tap     € 5,25
Seizoensbier van de tap vanaf € 5
Diverse speciaalbieren op fles vanaf € 5
Diverse 0,0% bieren op fles vanaf € 3,5

FRISDRANKEN
Coca Cola, Coca Cola Zero  € 3
Fanta, Cassis, Fuze Tea, Sprite   € 3
Ginger Ale, Ginger Beer    € 3,25
Tonic, Tonic Yuzu, Crodino   € 3,25

KOFFIE EN THEE
Diverse koffie’s   vanaf  € 2,75
Diverse thee   vanaf  € 2,75
Gember of verse muntthee  € 3,5
Diverse speciale koffie’s   vanaf  € 9,5

*Benieuwd naar ons volledige drankenassortiment? Vraag deze 
gemakkelijk aan door een mail te sturen naar info@cafecliche.com

drankenkaart
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onze RUIMTEs
voor elk gezelschap

Wij hebben voor ieder gezelschap een geschikte 
ruimte. Café Cliché Amsterdam kan in zijn geheel 
afgehuurd worden voor 150 personen. Ben je met 
een kleiner gezelschap? Geen enkel probleem; wij 
gaan graag op zoek naar een geschikte ruimte voor 
jullie.

Capaciteit
BEGANE GROND max. 90 personen
     

VIDE    max. 14 personen
     

KEUKENTAFEL  max. 10 personen 
     

TUINKAMER  max. 45 personen 
     

TOTAAL   max. 150 personen
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onze RUIMTEs
BEGANE GROND 
max. 90 personen
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onze RUIMTEs
VIDE 

max. 14 personen
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onze RUIMTEs
KEUKENTAFEL 
max. 10 personen
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onze RUIMTEs
TUINKAMER  

max. 45 personen 



Café Cliché
ZIEN WE JE SNEL?

contact
SALES@CAFECLICHE.COM


