ORIENT EXPRESS

REST OF THE WORLD

Seefood Gyoza 3ps 6.5
Japanese dumpling filled with shrimp and fish
Japans pasteitje gevuld met garnaal en vis

Francoise’s Favorite 9.5
Tuna sashimi with wasabi foam
Tonijn sashimi met wasabi schuim

Vega Gyoza 4 pcs 6.5
Japanese dumpling filled with Asian mushrooms
and vegetables
Japans pasteitje gevuld met Aziatische
paddestoelen en groentes

Frietje Rendang 7.5
Beef rendang with sweet potato fries
Runder rendang met zoete aardappel friet

Duck Loempia 3 pcs 7.5
Homemade fried duck loempia
Huisgemaakte gefrituurde eenden loempia
Vietnamese rice paper rolls 2 pcs 6.5
Vegan rice paper roll
Vegetarische Vietnamese loempia

Peruvian Ceviche 9.5
White fish cured in Leche de Tigre
Witte vis gegaard in Leche de Tigre
Argentinian Steak 9.5
Flat iron steak with chimichurri
Flat iron steak met chimichurri

FIESTA MEXICANA
ON A STICK
Japanese Chicken (2psc) 6.5
Yakitori style
Yakitori stijl
Libanese Lam (2psc) 7.5
For those Arabian nights
Voor de 1001 nachten
Caribean Gamba (2psc) 8.5
With your feet in the Sand
Met je voeten in het Zand

BURGERTOWN
Classic Clichee 13.5
Classic beef burger to share
Klassieke runderburger om te delen
Best Beetroot Burger 12.5
Vega beetroot burger to share
Vegetarische bietenburger om te delen
*Add sweet potato fries + 2.5

Tuna taco (2pcs) 7.5
Fresh tuna tartare on a soft corn tortilla
Verse tonijntartaar op een zachte maistortilla
Vega Taco (2pcs) 6
Mexican veggies on a soft bluecorn tortilla
Mexicaanse groentes op een zachte blauwe
maistortilla
Pork Taco (2pcs) 6.5
Tex-Mex pulled pork on a soft corn tortilla
Tex-Mex pulled pork op een zachte maistortilla

Zet voet in een oase van Dutch Design,
streetfood en cocktails.
Het interieur is ontworpen door cedille design
je komt In een omgeving waar duurzaamheid en
luxe hand in hand gaan en waar de muziek
naadloos past bij de omgeving en de sfeer.
Gedurende de avond gaat de muziek net ietsje
harder, want bij Clichee staat de tijd stil.
In het concept van Clichee is alles waar wij de
afgelopen jaren enthousiast over zijn
geworden, verwerkt. Bezoekjes aan
toonaangevende steden op het gebied van
horecatrends vormen de basis voor alles dat
je zult ervaren bij Clichee.
Van het uitdagend roze interieur dat niet
alleen prikkelt maar ook inspireert, tot de
wereldse streetfood gerechten op de kaart
en clichee cocktails in de bar.
Clichee heeft het allemaal en bied een
totaal beleving aan.
Zolang het maar hip, trendy, helemaal van deze
tijd en dus eigenlijk heel clichee is. wij serveren
ook een heerlijk brunch vanaf 10:00 uur
Zien we je snel terug?
Liefs,
Francoise & Yves

SWEET STREET
C is for Cookie 4.5
Sparkling cookie dough lollypops
Sprankelende koekjesdeeg lollies
East Coast Bakery 6
Boston lemon cheesecake and NY style
strawberry cheesecake
Citroen cheesecake uit Boston en New York stijl
aardbeien cheesecake
The World’s Sugar Rush 6
Three different kind of mousse
Drie soorten mousse
Taste of Jakarta 5
Indonesian layercake
Indonesische spekkoek

