
SOEP & SALADES 

Salade BAZOOKA 8.5
classic caesar met romaine, gepocheerd ei & croutons
met : zalm +5 | kip of tonijn + 4 | avosmash + 2 | bacon + 1,5
 

Seizoensalade 11.5 
vegan salade, geserveerd met een halve bagel

Seizoensoep 5.5
huisgemaakte soep, geserveerd met een halve bagel

BESTEL ONLINE 

WWW.BAZOOKA.NL

DO IT YOURSELF BAGELBOX
Een box met een mix van onbelegde bagels, die je aanvult met jouw favoriete toppings.

Elke topping is voldoende voor één bagel - maar je kan natuurlijk ook lekker veel combinaties maken

Oude Kaas 4
Tartaar 4,8
Pastrami 5,2
Kippendij 6
Hummus 2

Zalm 6,8
Tonijn 4,8

Creamcheese 2
Gegrilde Groenten 2 

Avosmash 2

Muhammara 2
Kruidenmix 1,5

Zuurkool 1,5
Tomaat 1,5

Jam 1

Wil je lunchen met je team of gezin? En kan je moeilijk kiezen?

Zalm 8.5 
met creamcheese & pickles 

Tartaar van ossenworst 8.2 
met pickles, tuinkers & truffelmayonaise 

Reuben 9.2 
met pastrami, zuurkool, gruyère
& mosterd-mayonaise 

Gegrilde groenten 6.8 
met hummus & muhammara 

Avocado 7.5 
avosmash met kimchi 

Tonijnsalade 7.2 
met huisgemaakte pickles  

Oude kaas 5.8 
met muhammara & rucola 

Club kip 12 / Club zalm 13.5 
sla, tomaat, avosmash, pickles, mosterdmayo
geserveerd met Franse friet

BAZOOKA BAGELS
Kies je bagel: naturel, meergranen, everything (+0.5), zongedroogde tomaat (+0.5), of spinazie en zwarte olijf (+0.5)

BAZOOKA
ONTBIJT

New York cheesecake 4.5

Muffins 2.9 
framboos|citroen|chocolade 

Cinnamon roll XXL 3.7  

ZOET

BAZOOKA TREATS  19.5
 Een mix van onze zoetigheden (8 stuks), lekker om te delen bij de koffie 

ALL DAY - TAKE AWAY 

American pancake stack 6.5 
met vers fruit en siroop, met bacon (+1.5) 

Croissant 3 
met kaas +1, met ham & kaas +1.5  met jam +1

Bagel Creamcheese 4,2

Giant cookies 3 
Chocolate chip| Cranberry white chocolate 

Yoghurt met granola 6.5 
yoghurt met huisgemaakte granola en vers fruit 

BAZOOKA zit in de Kauwgomballenfabriek - Paul van Vlissingenstraat 2b in Amsterdam

6 bagels : € 9  | 12 bagels : € 15


