
Bites
Bitterballen 6 stuks 5.50 / 12 stuks 9.90
Kaasstengels   6 stuks 5.50 / 12 stuks 9.90
Mozzarella sticks 6 stuks 5.90 / 12 stuks 10.60
Inktvisringen   8 stuks 5.90 / 16 stuks 10.60
Garnalen kroketjes   4 stuks 6.50 / 8 stuks 11.70
Bacalao kroketjes 4 stuks 6.50 / 8 stuks 11.70
Gerookte paling kroketjes 4 stuks 6.90 / 8 stuks  12.50
Chorizo kroketjes  4 stuks 6.90 / 8 stuks 12.50
Crispy Shrimps  6 stuks 6.90 / 12 stuks 12.50
Hotwings  6 stuks 6.90 / 12 stuks 12.50
A’damse ossenworst      5.90
Leverworst van Brandt & Levie     5.90
Gemarineerde olijven      3.90
Brood van Vlaamsch Broodhuys     5.90
met aioli & olijventapenade
BITTER DELUXE (van elk 4)  bitterballen - mozzarella sticks 16.00 
kaasstengels - crispy shrimps & gefrituurde inktvisringen

KAAS uit Nederland 
met roggekrentenbrood & bijpassend garnituur

FIORE van Oudwijker, regio Utrecht, 6.50 
volgens de productiewijze van Taleggio
BERGENS BLOND zachte witschimmel kaas uit Heiloo  6.50
OUDE GEITENKAAS bio geitenkaas van de Klompenhoeve  6.50
NEDERBLAUW bio blauwader van koemelk uit Brabant  6.50
KAASPLATEAU van deze 4 soorten (ca.2 pers.)  14.90 

CHARCUTERIEvan Brandt & Levie
met geroosterd brood & bijpassend garnituur

COPPA gekruid met verveine en zoete paprika  6.90
GEDROOGDE WORST met rozemarijn en rozenblaadjes  6.90
PANCHETTA gekruid met venkelzaad en koriander  6.90
GEDROOGDE WORST met zwarte peper  6.90
CHARCUTERIE PLATEAU van deze 4 soorten (ca.2 pers.)  15.90

ZEEUwSE OESTErS no 3
met citroen & rode wijnazijn met sjalot & zwarte peper
 

3 st. 9.00 / 6 st. 17.00 / 12 st. 32.00

ON THE SIDE  
PATATAS BRAVAS Classic Spanish met de tomatensaus 3,90
MARINATED MUSHROOMS & GREEN BEANS crispy garlic & basil 3,90
OVEN ROASTED SMALL TOMATOES ‘on the vine’ 3,90

MAALTIJDSALADES
SALADE GEITENKAAS 
spinazie - kropsla - rucola - honing - peer
walnoten - duindoornbessen - krokante appel 

CAESAR MET GEGRILDE KIP
romaine sla - ei - croutons - parmezaanse kaas

SUPERFOOD SALADE MET GEROOKTE ZALM
spinazie - rucola - hennep & chiazaad - tomaat - walnoten 
pijnboompitten - ei - olijfolie - citroensap

maaltijdsalades worden geserveerd met brood van 
Vlaamsch Broodhuys of frites

nagerechten
KAASPLATEAU 4 soorten Nederlandse kaas - garni (ca.2 pers.)  14.90

VANILLE crème brûlée vanille-ijs 6.90

ETON MESS met mango - passievrucht  - witte chocolade 7.90

PURE CHOCOLADE MOUSSE van ‘Tony’s Chocolonely’  7.50
sinaasappel - karamel - vanille-ijs

LEMON CHEESECAKE frambozencoulis - frambozensorbet   7.90
glaasje huisgemaakte limoncello 

SCROPPINO  6.90

BEN & JERRY’S diverse smaken 4.90

€16.50

KIDS SPECIALS 
vanaf 15.30
ZOETE AARDAPPELSOEP MET KOKOS & LIMOENBLAD  4.50
BAJES BURGER frites - salade  9.90
PANSOTTI MET RICOTTA & SINAASAPPEL jonge spinazie  9.90
FISH & CHIPS stoere saus - frites - salade  9.90
KIPFILET VAN DE GRILL frites - salade  9.90
IJS twee bollen ijs naar keuze - slagroom - knettersuiker 4.90

VoorgEREchTeN
ZOETE AARDAPPELSOEP MET KOKOS & LIMOENBLAD bosui 5.90

CRISPY SPINACH & OUDWIJKER FIORE 7.90
gemarineerde geroosterde champignons - basil cress 
gekonfijte tomaat

ZEEUWSE OESTERS No 3  3 st. 9.00 / 6 st. 17.00 / 12 st. 32.00
citroen - rode wijnazijn met sjalot & zwarte peper

GEROOKTE ZALM  11.50
gemarineerde ‘Chioggia’ bietjes - crème fraîche 
krokante filo - shot Gin & Tonic 

RUNDERCARPACCIO  8.90
parmezaan - pijnboompitten - truffelmayo - rucola

DUCK SPRINGROLLS  10.90
gebakken gamba - mangochutney - ‘Takuwan’ 
(ingelegde rettich) - daikon

BAJES CLASSICS  
BAJES  WAGYU BURGER  17.50
burger van 100% Wagyu rundvlees - met soja gemarineerd
 ‘Livar’ spek - botersla - tomaat - ‘Shibazuke’ (Japanse ingelegde 
aubergine en komkommer) & wasabimayo - frites & salade

PANSOTTI MET RICOTTA & SINAASAPPEL  16.90
sinaasappelboter - geschaafde Tony’s Chocolonely pure choco-
lade met amandel en zeezout - witlof - rozewater kroepoek

FISH & CHIPS  17.50
tartaarsaus - frites & salade 

GEGRILDE, ‘GRAINFED’, BLACK ANGUS SUKADE STEAK  19.90
rode port sjalotten -  gegrilde radicchio met knoflook en 
rozemarijn - rode wijnjus - frites & salade

specials
SLOW COOKED ROASTED SHORTRIB  21.90
ovengeroosterde groenten met geschaafde 
parmezaan - Italiaanse salsa verde

LOMO IBERICO - GEROOSTERDE RUGFILET VAN HET IBERISCH VARKEN 23.50
grove worst van Brandt & Levie met tomaat en oregano
gekonfijte navets - salsa brava

ZEEWOLF UIT DE OVEN & GESTOOFDE VONGOLE  20.90
pompoenpuree - ‘Kombu’ (suikerzeewier) - krokante panchetta

BURRATA & GROENE ASPERGES  17.50
met balsamico geglaceerde gepofte rode biet 
pistache - rucola

de voorgerechten en salades 
worden geserveerd met brood 
van Vlaamsch Broodhuys. 
Specials worden geserveerd 
met frites & salade

BrUschettas 
Vers geroosterd brood van Vlaamsch Broodhuys,
ingesmeerd met knoflook en besprenkeld met 
extra vierge olijfolie.... per 2 stuks. vanaf 15.30
TOMAAT & BASILICUM  4.00
GEROOKTE ZALM tomaat & basilicum 5.90
COPPA VAN BRANDT & LEVIE vijgenchutney & rucola  5.50
GEITENKAAS UIT DE OVEN gegrilde courgette & gekonfi jte tomaat 4.90



de soep en salades worden 
geserveerd met brood van 
Vlaamsch Broodhuys.

Taart Cake Sweets
 
Appeltaart  4.20
Seizoenstaart - vraag de bediening  4.50
Brownie  3.90
Muffin  3.50
Bananencake  3.90
Ben & Jerry’s - diverse smaken  4.90
IJs - per bol  1.80
Slagroom  0.50

oNtBIJt
van 10.00 tot 16.30

BAJES ONTBIJT roerei - toast - kaas - croissant - aardbeienjam 6.90
met gerookte zalm (+3.50) met spek (+1.50)

ENGLISH BREAKFAST roerei - toast - bacon - worstjes 8.90
gegrilde tomaat - gebakken champignons - baked beans

ROEREI met toast & spek  5.90

CROISSANT met biologische aardbeienjam  2.90

HUISGEMAAKTE GRANOLA bio yoghurt - ahornsiroop - kaneel 5.50

AFTERNOON TEA
vanaf 14.30

 
TAART - BROWNIE & BROOD van Vlaamsch Broodhuys
Potje verse thee (2 koppen p.p.) met brownie of bananencake  
taart naar keuze - sandwich met gerookte zalm & sandwich 
met Coppa (vegetarisch ook mogelijk) 

SOEP SALADES  
van 11.00 tot 16.30 

ZOETE AARDAPPELSOEP MET KOKOS & LIMOENBLAD bosui 5.90

SALADE GEITENKAAS  12.50
spinazie - kropsla - rucola - honing - peer- walnoten
duindoornbessen - krokante appel 

CAESAR SALAD  9.90
romaine sla - ei - croutons - parmezaanse kaas 
*caesar salad met kip 12.90

SUPERFOOD SALADE MET GEROOKTE ZALM  12.90
spinazie - rucola - hennep & chiazaad - tomaat - walnoten 
pijnboompitten - ei - olijfolie - citroensap 

Contact
Utrechtsestraat 11 / Rembrandtplein
1017 VH  Amsterdam - 020 30 48 645
info@naardebajes.nl - www.naardebajes.nl

Openingstijden
ZOndag t/m DONderdag 10.00 uur tot 1.00 uur  
VRIJdag t/m ZAterdag   10.00 uur tot 3.00 uur 

BAJES CLASSICS  
van 11.00 tot 16.30

bajes WAGYU BURGER  17.50
burger van 100% Wagyu rundvlees - met soja gemarineerd
 ‘Livar’ spek - botersla - tomaat - ‘Shibazuke’ (Japanse ingelegde 
aubergine en komkommer) & wasabimayo - frites & salade

PANSOTTI MET RICOTTA & SINAASAPPEL  16.90
sinaasappelboter - geschaafde Tony’s Chocolonely pure choco-
lade met amandel en zeezout - witlof - rozewater kroepoek

FISH & CHIPS  17.50
tartaarsaus - frites & salade 

GEGRILDE, ‘GRAINFED’, BLACK ANGUS SUKADE STEAK  19.90
rode port sjalotten -  gegrilde radicchio met knoflook en 
rozemarijn - rode wijnjus - frites & salade

€16.50
p.p.

SANDWICHES
van 11.00 tot 16.30

Ambachtelijk brood van Vlaamsch Broodhuys  
keuze uit wit of meergranen

OLD AMSTERDAM  7.20
oude kaas - dadels - gedroogde peer - walnoten
vijgenchutney

GREENEST SANDWICH EVER  7.90 
guacamole - boontjes - bosui - rucola - courgette 
jonge spinazie - pompoenpitten - smoothie shot

HUMMUS  7.80
zongedroogde tomaat - gegrilde courgette - walnoten
rucola

GEITENKAAS  7.90
olijventapenade - zongedroogde tomaat - gegrilde 
courgette - rucola (uit de oven)

TUNA MELT  8.90
tonijnsalade - tomaat - kaas (uit de oven) 

GEROOKTE ZALM eiersalade - rode ui 9.90

OSSENWORST  7.90
ei - rode ui - zwarte pepermayo 

RUNDERCARPACCIO  8.50
parmezaan - gekonfijte tomaat - pijnboompitten 

CANDIED BACON & GROVE WORST VAN BRANDT & LEVIE  9.90
zoet-zure groenten (op een brioche bol)

BAJES CLUB SANDWICH met gegrilde kip of gerookte zalm  9.90
spek - ei - tomaat - komkommer - aardappelchips
lichte kerriemayo
met frites (+ 3.00)

TOSTI Vlaamsch Broodhuys ham - kaas 5.30

2 KROKETTEN van Oma Bobs mosterd 7.30 

Lets get social
facebook.com/naardebajes

instagram @naardebajes

allergie  
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen 
bevatten. Heeft u een allergie - Meld het ons!

OVER DE BAJES  
Vertoeven in de Bajes is geen straf. Je zit temidden van 
street art van wereldbekende artiesten en design van 
talentvolle ontwerpers.

Met het eten en drinken van de Bajes keer je gelukkig en 
gezond weer terug in de maatschappij. We maken veel gebruik 
van duurzame producten en lokale kwaliteitsleveranciers.  


