
A Beautiful Mess – menu 

Lunch Menu 12:00 – 15:00 

De keuken van A Beautiful Mess is geïnspireerd op familierecepten van over de hele wereld, 
de menukaart is het klankbord van onze koks. We werken met seizoensgebonden 
producten, daardoor wisselen onze gerechten dagelijks. Check de krijtborden voor de 
specials.

Stel je eigen menu samen:  

Koud 
Wintersalade, kool, granny smith, bosui, walnoot €6,50 
Labneh uit Libanon, courgette, munt €5,50
Mhirza gazemi uit Iran, aubergine, tomaat, granaatappel, dille €5,50
Shamander uit Syrië, chioggabiet, feta, peterselie €5,50
Mezze van de dag €5,50

Warm
Soep van de dag €7,50 
Flatbread tosti, feta, dadels, komijn €5,50 
Paddestoelen shawarma, pita, knoflooksaus, Turkse salade €7,50 
Huisgemaakte falafel, Libanees brood, tahini, augurk, Turkse salade €7,50
Israëli geroosterde aubergine, groene tahini €7,50 
Patatje zigni, pittige Eritrese stoof, zoete aardappel friet vega of vlees €7,50 / €9,50

Zoet
Baklava €1,40 p.s. 
Baklava 2 stuks met vanille-ijs €5,00 
Taart van de dag €4,50
Bol ijs €1,65

Share A Beautiful Mess lunch menu (v.a. 2 personen)   €13,50

Een wandeling door de keuken van A Beautiful Mess, proeverij van koude en warme 
mezze gerechtjes om te delen.



A Beautiful Mess – menu 

De keuken van A Beautiful Mess is geïnspireerd op familierecepten van over de hele wereld, 
de menukaart is het klankbord van onze koks. We werken met seizoensgebonden 
producten, daardoor wisselen onze gerechten dagelijks. Check de krijtborden voor de 
specials. ‘nv’ staat voor niet vega, veganistisch of andere dieetwensen? Geen probleem en 
laat het ons weten!

Diner Menu 17:30 – 21:00  

De keuken van A Beautiful Mess is geïnspireerd op familierecepten van over de hele wereld, 
de menukaart is het klankbord van onze koks. We werken met seizoensgebonden 
producten, daardoor wisselen onze gerechten dagelijks. Check de krijtborden voor de 
specials.

Daghap 
Eten wat de pot schaft wereldwijd €11,00

Stel je eigen menu samen:  

Koud 
Wintersalade, kool, granny smith, bosui, walnoot, sesam €6,50
Labneh uit Libanon, courgette, munt €5,50 
Mhirza gazemi uit Iran, aubergine, tomaat, granaatappel, dille €5,50
Shamander uit Syrië, chioggabiet, feta, peterselie €5,50 
Mezze van de dag €5,50

Warm 
Soep van de dag €7,50
Paddestoelen shawarma, pita, knoflooksaus, Turkse salade €7,50 
Hollandse spruiten, geroosterd, nootmuskaat, hazelnoot €5,50 
Israëli geroosterde aubergine, groene tahini €7,50 
Patatje zigni, pittige Eritrese stoof, zoete aardappel friet vega of vlees €7,50 / €9,50 nv 

Share A Beautiful Mess diner menu (v.a. 2 personen) 

A Beautiful Mess menu vegetarisch €17,00 

A Beautiful Mess menu groente & vlees €19,00

Voeg een toetje toe €3,50
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Zoet 
Baklava €1,40 p.s. 
Baklava 2 stuks met vanille-ijs €5,00 
Taart van de dag €4,50
Bol ijs €1,65

Bites 12:00 – 21:00  

Olijven & Nootjes €5,00 
Brood met 3 dips €7.50 
Pittige samosa’s gevuld met aardappel en ui & ananas chilisaus (8st) €5,00 
Börek gevuld met spinazie en feta (4st) €6,00
Zoete aardappelfriet met chiliflakes €4,50
Amsterdamse rundvlees bitterballen (6st) €6,00
Vegetarische jackfruit bitterballen (6st) €6,00

Werk is de beste manier om te integreren. Refugee Company biedt een leer/werk 
programma aan van 6 maanden tot 3 jaar aan mensen met een vluchtelingenachtergrond. 
Deelnemers komen in beweging, doen werkervaring op en bouwen aan een netwerk met 
Nederlanders en andere vluchtelingen. Daarnaast wordt ondersteuning geboden op het 
gebied van taal, inburgering, persoonlijke ontwikkeling en well-being. Het programma begint 
altijd met een leer-werktraject in de safe spaces van onze social enterprise ‘A Beautiful 
Mess’. 

Met de producten en diensten die we aanbieden in A Beautiful Mess Restaurant, Koffiebar en 
Makerspace, dragen we bij aan een positieve beeldvorming rondom vluchtelingen in onze 
samenleving. Het is ons streven hiermee zoveel mogelijk mensen te bereiken. 

Maaltijd doneren? 

Geef een maaltijd cadeau aan een van de bewoners van het AZC door 5 euro extra te 
doneren. 



A Beautiful Mess – menu 

Instagram @ abeautifulmessamsterdam 

Facebook @ abeautifulmess.nl


