menukaart

ORIENT EXPRESS

REST OF THE WOrld

Gado Gado 6
Mixed vegetables with homemade peanut sauce
Gemengde groenten met huisgemaakte pinda saus

Clichee burger 12.5
Classic beef burger to share
Klassieke runderburger om te delen

Seefood Gyoza 3ps 6.8
Japanese dumpling filled with shrimp and fish
Japans pasteitje gevuld met garnaal en vis

Francoise’s Favorite 11.5
Tuna sashimi with wasabi foam
Tonijn sashimi met wasabi schuim

Vega Gyoza 4 pcs 6.8
Japanese dumpling filled with Asian mushrooms
and vegetables
Japans pasteitje gevuld met Aziatische
paddestoelen en groentes
Duck Loempia 2 pcs 7.5
Homemade fried duck loempia
Huisgemaakte gefrituurde eenden loempia
Vietnamese rice paper rolls 2 pcs 7.5
Vegan rice paper roll
Vegetarische Vietnamese loempia
Korean Fried Chicken 7.5
Fried chicken with homemade kimchi mayo
Gefrituurde kip met huisgemaakte Kimchi mayo

Frietje Rendang 8.5
Beef rendang with sweet potato fries
Runder rendang met zoete aardappel friet
Peruvian Ceviche 10.5
White fish cured in Leche de Tigre
Witte vis gegaard in Leche de Tigre
Argentinian Steak 14.5
Flat iron steak with chimichurri
Flat iron steak met chimichurri
turkisch mackerel 14.5
yoghurt sauce and hummus
*Add sweet potato fries + 2.5

thom kha croquettes 7.5
oosterse vega kroketten

FIESTA MEXICANA
ON A STICK
Japanese Chicken (2psc) 7.2
Yakitori style
Yakitori stijl
Libanese Lam (2psc) 7.8
For those Arabian nights
Voor de 1001 nachten
CaribBean Gamba (2psc) 8
With your feet in the Sand
Met je voeten in het Zand

Tuna soft corn taco’s (2pcs) 8.5
Fresh tuna tartare on a soft corn tortilla
Verse tonijntartaar op een zachte maistortilla
Vega soft corn taco’s (2pcs) 7.5
Mexican veggies on a soft bluecorn tortilla
Mexicaanse groentes op een zachte blauwe
maistortilla
Pork soft corn taco’s (2pcs) 8
Tex-Mex pulled pork on a soft corn tortilla
Tex-Mex pulled pork op een zachte maistortilla

LITTLE BOWL OF HAPPINESS
Vega Ramen 9.5
Homemade Japanese broth with tofu, soft boilled egg,
mushrooms, vegetables, nori and sesame seeds
Huisgemaakte Japanse bouillon met tofu ,een zacht
gekookt ei, paddstoelen, groenten, nori en sesamzaad
Pork Ramen 11.5
Homemade Japanese broth with porkbelly, a soft
boilled egg, mushrooms, vegetables, and sesame seeds
Huisgemaakte Japanse bouillon met buikspek, zacht
gekookt ei, paddstoelen, groenten, en sesamzaad
Tom kha kai 7.5
Thai coconut-chicken soup with a bit of heat garnished
with chicken, mushrooms and koriander
Licht pittige Thaise kokos-kippen soep gegarneerd
met kip, paddestoelen en verse koriander

Streetfood menu
SOMETHING SMALL
Edamamme 4.5
Salted soy beans / Gezouten soja bonen
Flatbread with two Toppings 7.5
Libanese hummus and red beet spread
Libanese hummus en rode biet spread
Clichee Krupuk 3.7 5
Krupuk served with homemade peanut sauce
Kroepoek geserveerd met huisgemaakte pindasaus
Homemade Kimchi 3.7 5
The taste of Korea / Proef Korea
Pot of Veggies 5.5
Veggies & Bread with Libanese hummus
Groenten & brood met Libanese hummus
seranoham 6.5
All the way from spain

STEAMY BUN’S
Black Bao (2pcs) 8.5
Steamed Bao bun with sweet sour chicken
Gestoomd Bao broodje met zoetzure kip
Red Bao (2pcs) 7.5
Steamed Bao bun with our homemade kimchi
Gestoomde Bao broodje met onze huisgemaakte kimchi
White Bao (2pcs) 8.5
Steamed Bao bun with soft porkbelly
Gestoomde Bao broodje met zacht buikspek
Steamy Bao Basket (3pcs) 12.5
Colorfull selectie of our Bao buns
Kleurrijke selectie van onze Bao’s

pastrami 6.5
New York’ Fravorite
Arancino Siciliano (6pcs) 6
The Italian bitterbal / de Italiaanse bitterbal
tomaat & mozzarella
Empanada Carne 5.8
South American pastry filled with beef
Zuid Amerikaanse pasteitjes gevuld met rundvlees
Empanada Vega 5.8
South American pastry filled with cheese
Zuid Amerikaanse pasteitjes gevuld met kaas
Nacho’s are so Clichee 9.5
Nacho’s how they should be done
Nacho’s hoe ze horen
Sweet potato fries 5.5
with kimchi mayo / zoete aardappel frietjes
Difficult to choose?
Order our Streetfood Basket!
12.5 p.p.

Zet voet in een oase van Dutch Design, streetfood
en cocktails. Het interieur is ontworpen door

SWEET STREET

cedille design je komt In een omgeving waar
duurzaamheid en luxe hand in hand gaan. 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

C is for Cookie 6
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 6
Indonesian layercake
Indonesische spekkoek

clichee is. wij serveren ook een heerlijk brunch
vanaf 10:00 uur
Liefs team clichee

Difficult to choose?
enjoy the best we have to offer!
To start we serve our Streetfood Basket to
share, then we serve our most famous dishes,
again everything is to share, so Sit down, relax
and enjoy flavors from all over the world!
Enjoy the full package?
Add our Pink Ribbon or Maastrichter Mule
cocktail to your menu!
Price: 26.5 per person
With cocktail: 34.5 per person

Difficult to choose?
Just order our Sweet plate to share
15

