
FOOD

STACHBorrelplankje
 

Brood met dips

Bitterballen 
Kaastengels 
Falafel met tahindip

14.50

6.50

6.50
6.50
6.50

BORREL                VANAF 16:00

3.95

San Telmo  

La Guachita  

Almagro 

Fugazetta

Kip, ui, bonen, rode peper, chili, tomaat

Zoete aardappel, mais, peterselie, komijn

Wilde spinazie, feta, roomkaas, nootmuskaat

Kaas & ui (raclette, emmentaler, mozzarella)

Floresta

Gehakt, knoflook, ui, paprika, olijven, kaneel

EMPANADAS VAN BAIRES AMSTERDAM 
Empanada betekent letterlijk ‘in deeg verpakt’ in het Spaans en komt van het 
werkwoord ‘empanar’, wat inpakken betekent. Empanadas zijn het ultieme 
comfort food, makkelijk te eten, super krokant van buiten en smeuïg, juicy 
van binnen. Voor iedereen, geschikt voor elk moment van de dag en elke 
gelegenheid. Alle empanadas – van deeg tot vulling – maakt Baires zelf in 
eigen keuken met zorgvuldig geselecteerde en lokale ingrediïnten, zonder 
kunstmatige toevoegingen.

Olijfjes, brood met dips, serranoham, bitterballen, 
zoete aardappelfrietjes, kaastengels en
veggies met tahindip

Baguette met aioli, tomatensalsa en olijfolie



HEY YOU!
Leuk dat je er bent!

4.95
4.95

Frietjes van FrietHoes uit Haarlem
Zoete aardappelfriet

Croissant
Croissant met boter en jam. 

Griekse yoghurt of kokosyoghut
Met Rude Health granola, blauwe bessen

Blueberry pancakes
Mascarpone, kaneel, blueberries, maple syrup

Smashed avocado w/ eggs
Avocado, truffelmayo, spiegelei en  crispy chili oil

Toasted bananabread
Met mascarpone, blueberries en limoen

8.50

2.95

6.50

=  VEGETARIAN  

=  VEGAN 

BURGERS          VANAF 12:00 TOT 16:00

Smashed cheeseburger
160 gram burger van Lindenhoff, sla, tomaat, pickled onion, augurk, cheddar 

Linzenburger
160 gram vegaburger, sla, tomaat, pickled onion, blauwe kaas

Kids menu/kids menu vega
80 gram burger van Lindenhoff/huisgemaakte vegaburger, 
sla, tomaat, cheddar

10.75/16.50

10.75/16.50

9.95

Burgers worden medium geserveerd met verse friet, mayonaise 
en mini caesar salad. Burgers zijn ook los te bestellen voor 10.75

FOOD

SIDES 

8.50

8.50

LUNCH          VANAF 12:00 TOT 16:00BREAKFAST                         VANAF 09:00

STACH Clubsandwich 
Gekruide kip, bacon, krulsla, tomaat, mosterdmayonaise, zeezoutchips

Carpaccio
Carpaccio, truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en rucola

Meatball Truffle
Warme meatball, truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en rucola

Burrata di Bufala
Tomaten basilicum spread en rucola

Sandwich Special
Vraag onze bediening naar de special

Spicy Tuna
Sriracha mayo en rucola

Tosti kaas of ham/kaas

10.50

8.50

8.50

8.50

8.50

4.75/5.75

Keuze uit wit of meergranen baguette

8.50

Caesar salad
 

Tomatensoep 
 

14.50

6.50

SALADS & SOUPS               VANAF 12:00 TOT 16:00

Romaine sla, croutons, Parmezaanse kaas, ansjovis, kippendij, 

bacon, gekookt ei

DEALS

tot 12:00

tot 12:00

Met een sneetje brood

Koffie + croissant + sapje

STACH breakfast
Koffie + sapje + yoghurt & toast met smashed avocado

KIDS breakfast
Appelsapje + blueberry pancakes met maple syrup

Lunchdeal
Soepje + sandwich naar keuze

6.50

12.50

8.50

10.00


