
brbreeaakkffaasstt  

brunbruncchh  

llununcchh  

BrunBruncch Dh Deeaall

Smoothie of choice or Fresh 
Orange Juice
2 Coffees/Teas

Egg Dish of Choice
Pancakes or French Toast

22.5



SWSWEEEET T TTOOOOTTHH

French Toast
Cinnamon french toast / 

Kaneel wentelteefjes
   7.5

Blueberry Pancakes
American style blueberry 
pancakes / Amerikaanse 
blauwe bes pannekoeken

  8.5

Banana Bread with 
chocolate

The guilty pleasure  snack / 
De utieme snack

  7.5

Zet voet in een oase van Dutch 
Design, streetfood en 

cocktails. 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 cliché 
cocktails in de bar.

Clichee heeft het allemaal. 
Zolang het maar hip, trendy, 
helemaal van deze tijd en dus 
eigenlijk heel cliché is. Zien 

we je snel?

Liefs,

team Clichee

(from 12:00)

Classic American 
Beefburger

bacon, tomato, cheddar on a 
fancy brioche bun. Served with 

sweet potato fries.
13.8 

Avocado Burger
tomato, spinach, cheddar on a 
fancy brioche bun. Served with 

sweet potato fries. 
13.8

BuBurrggeer r TTownown  



BRBREEAAKKFFAASStt  

(09:00-11:30)

Clichee Breakfast  
Scrambled Eggs, sourdough 
bread, yoghurt and granola, 

croissant, cheese and 
marmalade 

12.5

Bacon & Eggs
Scrambled or fried eggs with 

sourdough bread 
7.5

Yoghurt and Granola
Quick, easy, tasty / Snel, 

makkelijk, lekker 
6.5

Croissant with Jam or 
Nutella   

It’s Sunday morning every day 
/ Het is elke dag 
zondagochtend 

4.25

(all day brunch menu)

Acai Bowl
The Healthiest Way to start 

your Day / De gezondste manier 
om de dag te beginnen 

9.5

Coconut Bowl
The Healthiest Way to start 

your Day / De Gezondste Manier 
om de Dag te beginnen 

9.5

BBOWOWLLS OF S OF HHAAPPINPPINEESSSS

clichee weekend specials 
saturday and sunday

 from 12:00

Vega Ramen
Homemade Japanese broth 

with tofu, soft boilled egg, 
mushrooms, vegetables, nori 

and sesame seeds/ 
Huisgemaakte Japanse bouillon 
met tofu, een zachtgekookt ei, 
paddstoelen, groenten, nori en 

sesamzaad
9.5

Pork Ramen
Homemade Japanese broth with 
porkbelly, a soft boilled egg, 
mushrooms, vegetables, and 

sesame seeds
Huisgemaakte Japanse bouillon 
met buikspek, zachtgekookt ei, 

paddstoelen, groenten, en 
sesamzaad

11

Poké bowl
Tuna with lontong rice and 

vegetables / tonijn met lontong 
rijst en groenten

11.5

Spicy Pumpkin Soup   
Warm up with this spicy soup 

all winter long!
7.5 (bacon +1)

LLIITTTTLLE E BBOWL OF OWL OF HHAAPPINPPINEESSSS  



Add Avocado/extra avocado  
+2.5

Eggs Benedict
Two poached eggs on a brioche 

bun with ham and 
hollandaise sauce /

Twee gepocheerde eieren op een 
brioche broodje met gebakken 

ham en hollandaise saus
11

Eggs Florentine
Two poached eggs on a brioche 
bun with wilted spinach and 

hollandaise sauce /
Twee gepocheerde eieren op een 
brioche broodje met geslonken 
spinazie en hollandaise saus

   10

Eggs Royale
Two poached eggs on a brioche 
bun with smoked salmon and 

hollandaise sauce /
Twee gepocheerde eieren op een 
brioche broodje met gerookte 
zalm en hollandaise saus

  13.5

PPoaoacchheedd

Zuurdesem Salmon
Sourdough smoked Salmon with 
cream cheese / Gerookte zalm 

met kruidenkaas 
9.5

Zuurdesem Club
Sourdough with baked chicken, 

bacon and homemade 
cocktail sauce / Kip  en bacon 

met cocktailsaus 
11.5

Flatbread Merguez
Flatbread with Lamb merguez 
and Libanese hummus / Lams 
merguez en Libanse hummus

9.5

Zuurdesem Smashed 
Avocado   

Sourdough Smashed avocado 
with avocado and feta / 

Zuurdesembrood met avocado en 
feta
9.5

Croque Clichee Style
Tramezinni with ham, cheese 

& grated Cheddar Mix
8

TTOOAASST OT O’’CCLLOOCCKK


