
SLOPPY JOE STADIONPLEIN 13 1076 CE AMSTERDAM

@SLOPPYJOEAMSTERDAM @SLOPPYJOEAMSTERDAM

STARTERS
AMBACHTELIJK BROOD    € 4,50
Met hummus en aioli
MACHO NACHO (H)    € 7,50
Nacho’s uit de oven met cheddar kaas, salsa, guacamole, 
sour cream & jalapeño’s (met Sloppy Joe gehakt €2,- extra)
DAG SOEP     € 6,00
CHICK IN A BASKET (H)    € 7,00
6 pikante-zoete kipkluifjes
ONION RINGS     € 5,00
Gefrituurde uienringen met knoflooksaus

SALADES             
SLOPPY SHRIMPS SALADE                                  € 14,25 
Gegrilde garnalen, baby gems, avocado, tomaat, 
komkommer, rode ui, limoen en honing
THAISE  BEEF SALADE                                   € 14,25 
Beef, gemengde salade, koriander, rode ui, limoen, rode 
peper, sugarsnaps, tomaat en komkommer
CAPRESE SALADE                                  € 12,25
Mozarella met basilicumdressing, cherry tomaat, 
rode ui, komkommer, gemengde zaden en croutons

HOTDOGS
SLOPPY DOG (H)    € 9,00
Hotdog met onze sloppy beefsaus en kaas op een broodje
FAT DOG (H)     € 9,00
Hotdog met bacon, bbq saus, kaas en gekarameliseerde 
uien op een broodje
CLASSIC HOT DOG    € 9,00
Hotdog met zuurkool, kaas, bacon, augurk, mosterd en 
gebakken ui

BURGERS
Onze burgers zijn 200 gram en worden bereid in de Kopa 
houtskool oven. Gras gevoerd vlees 100% biologisch.

SLOPPY JOE (H)                  €  11,75 
Gehakte burger met paprika, ui, ketchup, Worcestershire 
saus, bruine suiker, mosterd, knoflook, jalapeño’s, tomaat 
en sla (Ook is er een vegetarische variant)
CHICKEN BURGER (H)                  € 12,75
Kipburger met zoetzure komkommer met chili mayonaise, 
tomaat en sla
DIRTY HARRY                   € 12,75
Burger, jalapenos, gecarameliseerde uien, kaas, bbq-saus, 
sla en tomaat
FAT BASTERD                                 € 13,75
Burger, bacon, ei, kaas, gecarameliseerde uien, sla, tomaat, 
bbq-saus
CRISPY FISHY                                    € 12,25
Huisgemaakte visburger van witvis, tomaat, 
wasabimayonaise en zoetzure komkommer
SURI BURGER                   € 12,75
Met kouseband, kaas, zoetzure komkommer, gebakken 
banaan en madame jeanet mayonaise
VEGGIE                    € 12,25
Vega burger met sla, guacamole, tomaat, koriander
blauwe kaas en gegrilde groenten

KINDER MENU                     €  7,00
Kipnuggets met frietjes en appelmoes
BILLY THE KID                     €  7,50
Burger 100 gram met kaas, tomaat, augurk, ketchup en 
mosterdmayonaise

STREET A CARTE
SATE A DAY                   € 14,75 
Kipsate, cassave, satesaus en atjar
SPARE A RIB                   € 14,75 
Spareribs met bbq en knoflooksaus
DIAMANTHAAS                                  € 19,75 
200 gr
SLOPPY JOE PASTA (H)                    € 12,75 
Met gehakt, paprika, ui, ketchup, Worcestershire saus, 
bruine suiker, mosterd, knoflook, jalapeño’s, tomaat en sla
MIXED GRILL                   € 21,50
4 verschillende soorten vlees bereid in de Kopa oven
ZALM PANNETJE                  € 19,50
Zalm in een pannetje met krieltjes, groentes en bosui
VEGGIE PASTA                   € 12,50
Met creme fraise en gegrilde groenten

SIDE DISHES
COLESLAW     € 4,50
Koolsalade
SWEET POTATOES    € 5,00
Zoete aardappelfriet met truffelmayonaise
FRIET      € 4,50 
Ouderwets lekkere huisgemaakte friet met mayonaise
SLOPPY POTATO    € 4,50
Gebakken aardappels
JUICY CORNY     € 4,00
Maiskolf van de grill
VEGGIE JOE                      € 5,00
Gegrilde seizoensgroente

DESSERTS
CREME BRULEE      € 5,50 
MOELLEUX CHOCOLADE LAVACAKE  € 5,50
AFAGATTO      € 5,50
Koffielikeur met espresso en vanille ijs

BORRELKAART
SCHAALTJE OLIJVEN    € 3,00 
BOURGONDIER BITTERBALLEN   € 6,50
Draadjesvlees, 6 stuks
LOEMPIA’S       € 5,00 
Vegetarisch, 6 stuks
KAASSOUFFLES     € 5,50
6 stuks
BITTERGARNITUUR    € 7,50
10 stuks

(H) gerechten zijn 100% Halal
gerechten zijn 100% Vegetarisch

DAGSPECIAL
Iedere dag wisselende gerechten!


