
 
D R U N C H E N

NIET ALLEEN EEN CAFÉ 
& RESTAURANT

 
WELKOM FIETSERS. Nu denk jij 
misschien: "huh? fieters?" 
JA! FIETSERS

lees verder op p.5

EVENEMENT, BORREL 
OF PRIVATE DINER?

 
Welkom bij Watts Hub | EDITIE 02 | JAARGANG 01

Waar heb jij zin in?
Toppp it, Shake it of
Grill it? Kies daarna
één van de toppings
om het af te maken

TOPPP IT, SHAKE IT, GRILL IT
SIGNATURE DISH

Gebakken in de Watts
pizza oven. Alle
ingrediënten voor de
pizza's zijn met veel
aandacht uitgekozen

PIZZA
BEST IN TOWN

Van brownies & blondies
tot cheesecake. Wil je
iets extra's? Kies voor
"topped". Dat ga je
lekker vinden!

PATISSERIE
SWEETER THAN SWEET

Heineken van de tap, 
Verfrissende speciaal
biertjes en nog veel
meer. Durf jij iets
nieuws te proberen?

BIEREN
LEKKER HOPPIG

Watts Hub biedt de mogelijkheid
om dat voor jou te organiseren

p.3 p.5 p.12 p.2

lees verder op achterkant

Als Café & Restaurant in Amsterdam Sloterdijk
staan we midden in de samenleving. Onze drive?
Zorgen voor een glimlach op het gezicht van
onze gast, elke dag opnieuw. We hebben fijne

gerechten en dranken voor iedereen. 
Bij Watts Hub willen wij het prettigste,

leukste en gezelligste cafe & restaurant zijn.
Sterker nog, we gaan net zo lang door tot onze

gasten dat ook vinden!
 
 
 

020-2051074 | info@wattshub.nl Radarweg 480, 1043 NV, Amsterdam

 
ONTBIJT, LUNCH & DINER | DE HELE DAG, WANNEER JIJ WILT

lees verder op p.1

OVER WATTS HUB

WIFI
 

Watts Hub
Gasten

 
 
 
 

 
NED
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Italiaans puccia
broodje, avocado
smash, gepocheerd ei,
geroosterde zoete
tomaatjes, parmezaan

BREAKFAST BOWL
04

Italiaans puccia
broodje, crispy bacon,
roerei, venkelworstje 
 Brandt & Levie,
geroosterde zoete
tomaatjes

WATTS' FAVORITE EGGS 
03

Brioche bun, ham,
gepocheerd ei, 
hollandaise saus 

BENEDICT
05

pancakes

Bananenpannenkoekjes
van spelt met vers
fruit, framboos,
blauwe bes, banaan,
clotted cream, 
biologische maple
syrup

PANCAKES VERS FRUIT
07

Bananenpannenkoekjes
van spelt met clotted
cream, crunch
framboos-chocolade-
yoghurt en biologische
maple syrup

PANCAKES
06

Te bestellen tot 12:00
CROISSANT 
01

eggs & bread

Bananenpannenkoekjes
van spelt met spek,
banaan, chocoladesaus,
amandel krokantjes,
clotted cream,
chocolade-karamel-pinda
crunch, biologische
maple syrup

PANCAKES GUILTY PLEASURE
08

extra supplement 
spek +2
avocado smash +2.5
gepofte tomaatjes +2
gerookte zalm +3

bowl

Kokos yoghurt, mango,
ananas, glutenvrije
granola, banaan,
blauwe bessen,
aardbei, banaan

SNEAKY CINNAMON YOGHURT
09

boulangerie

Te bestellen tot 12:00
PAIN AU CHOCOLAT
02

extra supplement 
licht gezouten roomboter van
hoge kwaliteit +1.5 
frambozenjam en franse 

plakje belegen kaas +0.75
gekookt scharreleitje +1.25

    boter +2

extra supplement 
spek +2
chocolade-karamel-

amandelcrunch +1
banaan +0.75
vers fruit +2.5

    pinda crunch +1

maple syrup + 1.5

SNEAKY CINNAMON YOGHURT
Kokos yoghurt, mango,
ananas, glutenvrije

granola, banaan, blauwe
bessen, aardbei, banaan

MORNING TEA

2.5

3

11

11

11

8

10

12.5

9.5

extra supplement 

WELKOM FIETSERS.
Nu denk jij misschien
"huh? fietsers?" 

JA! FIETSERS
 

Watts Hub ligt op de
plek waar veel
fietsers langs

fietsen tijdens een
tocht. Vul je bidon
bij onze watertap,

speciaal gemaakt voor
jou en fris je op in
onze omkleedruimte.

 
En we hebben iets
anders leuks...
Op de eerste

verdieping staan twee
fietsen waar jij je
persoonlijke record
kunt behalen om op de

"Wall of Fame"
terecht te komen, of
speel een potje tegen
een vriend/vriendin,
collega of zus/broer
voor een biertje. 

 
 
 

niet alleen een 
café & restaurant

= vega

= vegan
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Pure chocolade brownie
BROWNIE
10

CARROTCAKE
14

CHEESECAKE
16

Pure chocolade
brownie, lemoncurd,
frambozen, frambozen
kletskop, amandel
crumble

BROWNIE TOPPED
11

Witte chocolade
cranberry brownie,
lemoncurd, frambozen, 
frambozen kletskop,
amandel crumble

BLONDIE TOPPED
13

Witte chocolade 
cranberry brownie

BLONDIE
12

BROWNIE TOPPED
Pure chocolade brownie,
lemoncurd, frambozen,
frambozenkletskop,
amandel crumble

De beroemdste
appeltaart.
Op ambachtelijke wijze
bereide taart met
verse appels, rozijnen
en kaneel, afgedekt
met een heerlijke
kruimellaag 

APPELTAART
15

PATISSERIE

 
ook glutenvrij & 
vegan beschikbaar

extra supplement 
slagroom +0.7

4.54

6.5

4

6.5 4.5

4

Frambozen, 
blauwe bessen,
frambozen kletskop,
amandel crumble

CHEESECAKE TOPPED
17

8

Bij Watts Hub heb je
gemakkelijk toegang
tot snel internet:

 
Watts Hub - Gasten

 
Je bent welkom om bij
ons te werken met je
laptop. Ook voor een
zakelijke afspraak kun
je bij ons te terecht.

 
Wij zorgen voor goede
koffie en heerlijk
eten om je in focus 

te houden ;)
 
 
 
 

wifi

allergie?
Heb je een allergie?
Laat het ons weten!
Dan zorgen wij 
dat je alsnog 

lekker kunt eten.
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DE TOPPP IT, SHAKE IT OF GRILL IT VULLEN WIJ MET

HEERLIJKE INGREDIËNTEN EN JOUW KEUZE! 
 

WAAR HEB JIJ ZIN IN?
 
 
 
 
 
 

TOPPP IT, SHAKE IT, GRILL IT
= vega

= vegan

 

 

TOPPP IT:
vers afgebakken puccia

broodje gemaakt van pizza
deeg uit onze pizzaoven

 
 

 
 

KIES VERVOLGENS EEN VAN DE TOPPINGS OM HET AF TE MAKEN
 

KIES NU ÉÉN TOPPING VOOR 
JOUW TOPPP IT PUCCIA BROODJE:

kip & spek | 12
carpaccio van rund | 13
zalm gerookt | 12
burrata | 13
chunky pomodori | 11

KIES NU ÉÉN TOPPING VOOR 
JOUW SHAKE IT SALAD:

kip & spek | 15
carpaccio van rund | 16
zalm gerookt | 15
burrata | 16
chunky pomodori | 14

KIES NU ÉÉN TOPPING VOOR 
JOUW GRILL IT TORTILLA:

kip & spek | 13
carpaccio van rund | 14
zalm gerookt | 13
burrata | 14
chunky pomodori | 12

3

PLANKEN

 

 

SHAKE IT:
maaltijd salade met style,
met een puccia broodje
gemaakt van pizzadeeg

 
 

 

 

GRILL IT
tortilla gevuld, gevouwen
en vervolgens gegrild,

zodat deze heerlijk warm is

 
 

CARPACCIO

Klassieke carpaccio van rundvlees,
truffelmayonaise of pesto, notensla,
tomaatjes, Parmigiano Reggiano en
gebrande pijnboompitten

CLASSIC CARPACCIO 
18

12
Italiaans puccia
brood, avocado smash,  
Franse boter, olijven,
pesto, chunky salsa
tomaat, romige
ratatouille 

BREAD & DIPS
21

12

Vers gebakken
broodje gemaakt
van pizzadeeg met
knoflookboter en
pesto

PUCCIA BROOD
MET KNOFLOOKBOTER    

19
8

Selectie van kleine
gerechtjes | VANAF
TWEE PERSONEN

ANTI PASTI MISTI
20

15 PP
vegetarisch? of een
allergie? Laat het

ons weten
 



Twee stokjes kippendijen
sate, zoetzure

komkommer, gekookt ei,
kroepoek, pindasaus,

gebakken uien,
seroendeng,
verse friet

KIPSATÉ

Avocado crispy 
burger, brioche
broodje, tomaat,
quacamole, rode ui,
sla, burgersaus, 
verse friet

AVOCADO BURGER
23

4

200 gram gebakken
steak, geroosterde
groenten, chimichurri,
verse friet

SIRLOIN STEAK
25

Gepocheerde zalm,
geroosterde groenten,
pernodsaus, verse
friet

ZALMFILET
26

Twee stokjes
kippendijen saté,
zoetzure komkommer,
gekookt ei, kroepoek,
pindasaus, gebakken
uien, seroendeng, 
verse friet

KIPSATÉ
24

Black angus
runderburger, brioche
broodje, tomaat,
augurk, cheddar, sla,
uiencompote,
burgersaus, gebakken
ei, crispy bacon, verse
friet

BLACK ANGUS BURGER
22

extra supplement 
angus burger +5

extra supplement 
stokje saté +4.5

Avocado crispy burger,
brioche broodje, tomaat,
quacamole, rode ui, sla,
burgersaus, verse friet

AVOCADO BURGER

KLASSIEKERS

18

18

18

26

20

Op de 1e verdieping hebben wij een 
vrouwentoilet en een mannentoilet.

 
Op de begane grond hebben wij een

genderneutraal toilet:
"Niet gedwongen worden te kiezen tussen man
of vrouw, wanneer je van die keuze niet zeker
bent, of juist er zeker van bent dat je het
beide niet bent, of wanneer dit een beladen
keuze is. Dit toilet is er voor iedereen."

 
Daarom vinden wij het belangrijk om 

een toilet te bieden die jou die keuze 
niet laat maken. 

 
 
 
 
 

onze toiletten
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Tomaat, mozzarella,
Toscaanse venkelsalami

SALAMI FINOCCHIONA
28

Mozzarella, ei, 
gerijpte prosciutto,
truffelroomsaus,
peterselie 

PROSCIUTTO E TARTUFO 
33

pittige olijfolie +0.75
coppa di parma +3
buffelmozzarella +2.75
burrata +3.5
parmezaanse kaas +1.5
truffelsaus +2.5
champignons +1.5
pruimtomaatjes +1.5
olijven +1.5
rucola +0.75

extra supplement

Tomaat, mozzarella,
basilicum. tip: lekker
met burrata!

MARGHERITA
27

Paprika-roomsaus,
mozzarella, gepofte
paprika, rul gebakken
Italiaanse saucijsjes,
parmezaanse kaas

SALSICCIA E PEPERONI
31

Tomaat, mozzarella,
dungesneden coppa
d'Abruzzo, tomaatjes,
rucola, parmezaanse
kaas. tip: lekker met
truffelsaus!

COPPA DI PARMA 
29

Tomaat, mozzarella,
kerstomaatjes,
buffelmozzarella,
huisgemaakte groene 
pesto 

CAPRESE
30

Tomaat, mozzarella,
spinazie, geitenkaas
rode balsamico-ui,
pijnboompitten

SPINACI E FORMAGGIO DI CAPRA
32

SPINACI E FORMAGGIO DI CAPRA
Tomaat, mozzarella,

spinazie, rode balsamico-
ui, geitenkaas,
pijnboompitten

PIZZA

CAPRESE
Tomaat, mozzarella,

kerstomaatjes,
buffelmozzarella,

huisgemaakte groene 
pesto 

 

supplement minder? 
kan! 
zonder mozzarella
geen enkele kaas
zonder tomatensaus

We zijn altijd opzoek naar
uitbreiding van onze Watts
Familie. Heb je interesse 

om ons jonge en diverse team
te komen versterken 
in de keuken of de

bediening? Stuur ons een
mail naar info@wattshub.nl

met je voorkeur waar je wilt
werken, CV en motivatie.

join our family
we're hiring

= vega

= vegan

11

14

16

15

16

15

17
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Pappardelle pasta,
truffeltappenade,
kastanjechampignons,
parmezaanse kaas

AL TARTUFO
34

Linguine pasta,
pancetta, peterselie,
parmezaanse kaas,
knoflook, room

CARBONARA
35

pasta

Romige risotto,
paddenstoelen,
truffel, parmezaanse
kaas 

RISOTTO PARMIGIANO 
39

Thaise soep, met
kippenvlees en
fijngesneden groenten.
vers gebakken puccia
broodje

KOKOS CURRYSOEP
41

Ratatouille dip
GEGRILDE GROENTEN
42

met mayonaise
VERSE FRIETEN 
43

Linguine pasta,
bolognesesaus,
parmezaanse kaas

BOLOGNESE
37

Pappardelle pasta,
langzaam gegaarde
rundersucade in rode
wijn-kalfsjus,
parmezaanse kaas

BRASATO
38

Traditionele indiase
dal met ambachtelijk
gemaakte vadouvan,
vers gebakken puccia
broodje

INDIAASE LINZENSOEP 
40

PASTA, SOEPEN & BIJGERECHTEN

Linguine pasta, 
pittige aubergine-
tomatensaus,
parmezaanse kaas

NORMA
36

soepen

extra supplement 
parmezaanse kaas +1.5

extra supplement 
puccia broodje +4

bijgerechten

Linguine pasta, 
pittige aubergine-

tomatensaus,
parmezaanse kaas

 

NORMA

16

16

15

17

19

17

7

8

6

5

Rook jij ook die
heerlijke geur die 
jou tegemoetkwam 

op de wc?
 

Marie-Stella-Maris is
in 2011 opgericht,

geïnspireerd door het
mensenrecht op schoon
water en sanitaire
voorzieningen. 

 
Voor elk product dat
wij kopen, doneren
zij 5% aan duurzame
waterprojecten. Sinds
2011 hebben zij al
meer dan €1.400.000
kunnen bijdragen.

 
Hierdoor hebben al
duizenden mensen

toegang gekregen tot
schoon (drink)water,
en daardoor konden
onder andere meer

kinderen naar school. 
 

die heerlijke geur

Romige risotto,
paddenstoelen, truffel,

parmezaanse kaas 
 
 

RISOTTO PARMIGIANO 

extra supplement 
vegan mayonaise +0.7

   



Cheesecake,
frambozensaus, 
frambozen kletskop,
amandelcrumble, 
blauwe bessen

CHEESECAKE TOPPED
48

Banaanpannenkoekjes
met clotted cream,
maple syrup, vanille
ijs

PANCAKES MET IJS
44

Bananenpannenkoekjes
met vers fruit,
framboos, blauwe bes,
banaan, clotted cream,
maple syrup, vanille
ijs

PANCAKES VERS FRUIT MET IJS
45

Gefrituurde Mini
donuts gevuld met
nutella, bolletje
vanille ijs 

DONUTS
50

Dame blanche, vanille
ijs, chocoladesaus
(warm), slagroom

DAME BLANCHE
49

Warm chocolade 
fondant taartje,
lemoncurd, frambozen,
amandelcrumble

CHOCOLADE FONDANT
47

7

SWEETS
ALWAYS TAKE YOUR (QUILTY) PLEASURES SERIOUSLY

Bananenpannenkoekjes
met spek, banaan,
chocoladesaus, amandel
krokantjes, clotted
cream, chocolade-
karamel-pinda crunch,
maple syrup, vanille
ijs

PANCAKES GUILTY PLEASURE 
MET IJS

46

extra supplement 
spek +2
chocolade-karamel-

amandelcrunch +1
banaan +0.75
vers fruit +2.5
scoop vanille ijs +1

   pinda crunch +1

extra supplement 
banaan +0.75

   

8

9.5

12.5

7.5

8

7

8

"Voor iedereen die
wat minder lang de

tijd heeft 
maar goed wil zijn,
voor zichzelf en
voor de ander"

 
Een cappuccino om
wakker te worden,
een Sneaky cinnamon
yoghurt bowl voor
een goede start 

van de dag of juist
na een lange dag
werken, een vegan
avocado burger voor
onderweg of een

Pizza Prosciutto e
Tartufo om lekker
thuis op te eten.

 
We hebben het
allemaal bij
't winkeltje
en nog meer...

't winkeltje

= vega

= vegan



GEMENGDE OLIJVEN
51

3 - 5 stuks 

6 - 12 - 18 - 50 stuks 
KAASSTENGELS 
56

6 - 12 - 18 - 50 stuks 
FRIKANDELLEN 
57

6 - 12 - 18 - 50 stuks 

WATTS BORREL FAVO'S

NEW YORK CRISPY 
CHICKEN STRIPS 

52

AMSTERDAMSE 
BITTERBALLEN 

53

6 - 12 - 18 - 50 stuks 
VLAMMETJES
55

9 - 18 - 27 - 54 stuks 

LOEMPIA'S 
EGG ROLLS 

58

9 - 18 - 27 - 54 stuks 

WARM 
BITTERGARNITUUR

59

AMSTERDAMSE BITTERBALLEN 
voor als je niet wist hoe deze
geweldige kanjers er uit zien. 

Tip: mosterd
 

NEW YORK CRISPY 
CHICKEN STRIPS

Wacht maar tot je deze
strips proeft,

zo crispy, zo tasty
lekker biertje erbij?

Probeer eens de lagunitas
IPA, ook wel de

'Ruthless IPA' genoemd
 
 

6 - 12 - 18 - 50 stuks 

OESTERZWAM 
BITTERBALLEN

54

5

5 | 7

6 | 11 | 17 | 45

8 | 13 | 19  | 47 

6  | 11  | 17 | 45 

6 | 11 | 17 | 45

5 | 9 | 14 | 37.5

8 | 15 | 23 | 45

8 | 15 | 23 | 45

delivery
Lekker op de bank blijven

hangen? Niet de deur uit gaan?
Maar toch genieten van onze

gerechten?
 

Dan kun jij lekker (lui) bij
ons bestellen. Meer info? Kijk
op onze website www.wattshub.nl

Wil je meer van Watts
Hub weten? 

Wij houden je op de
hoogte van aankomende

evenementen,
gerechten die wij

serveren en nieuwtjes
binnen Watts Hub.
Daarnaast nemen wij
je mee achter de
schermen om je te
laten zien wie wij

zijn, wat wij doen en
waarom wij dat doen.

 
@wattshubamsterdam

onze socials

8



35 ml sterke koffie
ESPRESSO

koffie

2 shots espresso
ESPRESSO DOPPIO

Zelfde hoeveelheid
koffie van espresso,
met minder water

RISTRETTO

Shot espresso met 
heet water

AMERICANO

Shot espresso,
vergezeld door één
deel melk en 
één deel melkschuim

CAPPUCCINO

Dubbele espresso met
gestoomde, schuimende
melk

FLAT WHITE

Shot espresso met een 
laagje opgeschuimde
melk

ESPRESSO MACCHIATO

plantaardige melk 
soya - amandel - haver

Warme melk met daarop
een espresso gegoten,
afgetopt met een laagje
melkschuim 

LATTE MACCHIATO

Met slagroom?
HOT CHOCOLADE

Pure chocolade
brownie, lemoncurd,
frambozen,
frambozen kletskop,
amandel crumble

BROWNIE TOPPED

Frambozen, 
blauwe bessen,
frambozen kletskop,
amandel crumble

CHEESECAKE TOPPED 8

9

Een espresso, warme
melk en een toefje
schuim

CAFE LATTE

Lijkt op de espresso
macchiato, maar dan
met een beetje hete
melk en minder schuim

CORTADO

Thee, specerijen 
en melk. 
Probeer maar.

CHAI LATTE

shot espresso 
shot siroop
- karamel
- vanille
- witte chocolade

KOFFIE

Black is gevestigd in Amersfoort. Ze
hebben een hechte en langdurige relatie

met de boeren en ze betalen een
eerlijke prijs die boven de

wereldmarktprijs ligt. Alleen zo kunnen
ze op een goede manier koffie

verbouwen. Met respect naar de natuur,
cultuur en het milieu. 

over black coffee

& meer
 

De koffiebranderij van
Black Coffee and

Supplies
 

 
It's a way of life,

isn't it?
 @blackcoffeeandsupplies

+ 0.5

3.1

4.2

3.1

3.2

3.5

4.5

4.5

4.2

3.2

3.3

+ 0.7
+ 0.7

+ 0.6

5

4

4.5

iets lekkers erbij?
6.5

extra supplement 

iets lekkers erbij?



thee

Deze thee bevat
uitgesproken
bergamotsmaak en een
sprenkel van delicate
saffloerblaadjes

EARL GREY 

Geïnspireerd door 
de Indiase traditie,
combineert deze 
creatie een delicate
zwarte thee met een
rijke melange van
kruiden

CHAÏ IMPÉRIAL 

De bekendste en meest
populaire groene thee
in China, uit de
Zhejiang provincie

LONG JING

Een infusie van
Matricaria kamille
bloemen met zoete en
bloemige geuren.

CHAMOMILE FLOWERS 

Verbena blad
kruidenthee met een
verfrissende, licht
citroenachtige smaak.
Bekend om zijn
rustgevende
eigenschappen

VERBENA LEAF

Geïnspireerd door een
traditioneel Turks
recept, roept deze
groene thee sappige
groene dadels,
oranjebloesem, rozen 
en bessen op

THÉ DU HAMMAM

Kamille, appel en
kruiden. Een voedende
kruidenthee met kamille
bloemen, stukjes appel

I’HERBORISTE N°46

 
muntthee ook wel 
eens "takkenthee"
genoemd wordt?

Een heerlijke melange
van Indiaas en Sri
Lankaanse thee die vol
van smaak is en
aromatisch

BREAKFAST TEA

Zuid-Afrikaanse rooibos
met tonen van vanille,
amandel en goudsbloem
bloemblaadjes

ROOIBOS DES VAHINÉS

THEE

Iedereen kan een thee vinden die bij
zijn smaak past. Bij Palais des Thes

zijn ze gepassioneerd over het
introduceren van dit drankje en het
delen met anderen als een bron van
puur zintuiglijk genot en een unieke

smaakervaring.

Palais des Thés

Testen, testen en nog
eens testen. Totdat ze

de essentie van de
smaak te pakken hebben

Omdat thee vooral een
herkomst is, reizen ze
de wereld rond om ons de

meest uitzonderlijke
oogsten te laten zien en

proeven

 
WIST JE DAT...

 
 

muntthee ook wel 
eens "takkenthee"
genoemd wordt?

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

verse thee

GEMBER-CITROEN THEE

MUNT THEE

GEMBER-CITROEN-MUNT THEE

3.5

3.5

3.5

10
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wow smoothie

 
muntthee ook wel 
eens "takkenthee"
genoemd wordt?

 
Tomatensap zit stampvol vitamines, mineralen en
enzymen die je tijdens een nachtje doorhalen

verliest. Ook bevat het fructose dat de afbraak
van alcohol in je lichaam ondersteunt. Begin de
avond met een glaasje tomatensap en neem het de

volgende ochtend weer.
 
 

TONY CHOCOMEL
choco

STILL  

SPARKLING

STILL 75CL

SPARKLING 75CL

chaudfontaine
CREATIVE TONIC WATER

VIBRANT YUZU TONIC WATER

GINGER BEER

BOHEMIAN BERRY SENSATION

soda's

RABARBER & AARDBEI

CITROEN & LIMOEN

RODE GRAPEFRUIT

LIMOEN & KIWI

AQUARIUS SINAASAPPEL

AQUARIUS CITROEN

AQUARIUS ISOTONIC CHERRY

AQUARIUS ISOTONIC BLUE

sportdrank

 
Ga je een flink stuk fietsen?

Of heb je er al een hele tocht op
zitten? Onze Aquarius

sportdranken bevatten veel
energie en mineralen. Zo kun je

weer volle kracht vooruit!
 
 

 
sportdrank

 

APPELSAP

TOMATENSAP            

 
tomatensap tegen een kater

 

SMOOTHIES & SODA'S

SUPER GREEN
Spinazie, peer,
gember, limoen,
hennepzaad, 
matcha groene thee

AVOCADO CHOC
Avocado, munt, peer,
kiwi en appel

TROPICAL TANGO
Mango, meloen,
ananas & kiwi

JUNGLE JUICE
Acai, mango, 
bosbes & aardbei

VERSE JUS D'ORANGE
Groot? + 1.5

sap

 
Acai bes

 
 

De acai bes mag je met recht een ‘powerfruit’
noemen. Je vindt de bessen in het

Amazonegebied, waar ze groeien aan de grote
acai palmen. De bessen zijn er razend

populair: de plaatselijke bevolking weet al
heel lang hoe gezond ze zijn! Acai fruit zit

boordevol antioxidanten, vitaminen,
mineralen, omega vetzuren en proteïnen.

BITTER LEMON

FANTA CASSIS

FANTA ORANGE

FUZE TEA MANGO KAMILLE

FUZE TEA GREEN

FUZE TEA SPARKLING

royal bliss

vitamine well

Wij hebben niet alle
soda's op de kaart
staan, vraag aan de
bediening wat we nog

meer hebben!
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https://www.supernaturals.nl/voeding-en-superfoods/superfoods/superfruits/acai-bessen.html
https://www.supernaturals.nl/voeding-en-superfoods/superfoods/superfruits/acai-bessen.html
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HEINEKEN
5% - frisse en
fruitige aroma,
licht bittere smaak

tap

fles

TEXELS SKUUMKOPPE 
6.0% - fruitige,
gistige aroma's
zitten vol rijpe
banaan en gele
vruchten

meer fles DUVEL
8.5% - natuurlijk
bier met een
subtiele
bitterheid, een
verfijnd aroma en 
een uitgesproken
hopkarakter

De geschiedenis van Duvel Moortgat is er een
van respect voor traditie en familiewaarden.
Vandaag waakt de vierde generatie van de

familie Moortgat over de erfenis van stichter
Jan-Leonard Moortgat en zijn twee zonen Albert

en Victor.

 
Duvel, Sinds 1871

 BRAND WEIZEN
5.1% - een frisse
oase van fruitige en
lichtkruidige smaken
met een zachte
afdronk

LAGUNITAS IPA
6.2% - 'Ruthless IPA'
met een krachtige,
maar toch
gebalanceerde smaak

BRAND DUBBELBOK
7.5% - donker rood
tot bruine
dubbelbock, niet te
zoet met een licht
bittertje 

BIER

TAP  
FLUITJE
PINT                 
PITCHER

AFFLIGEM BLOND
6.7% - zacht, hoppig 
en mild 

OEDIPUS PAIS TROPICAL
4.5% - Session IPA
met een licht,
hoppig en fruitige
body

BRAND WEIZEN
5.1% - een frisse
oase van fruitige
en lichtkruidige
smaken met een
zachte afdronk

LAGUNITAS IPA 
6.2% - 'Ruthless
IPA' met een
krachtige, maar toch
gebalanceerde smaak

LAGUNITAS HAZY WONDER
6.0% - zit vol
Sabro-, Citra-,
Cashmere- en Comet-
hop

OEDIPUS MANNENLIEFDE 
6.0% - bitter,
fruitig, caramel,
citrus, kruidig

OEDIPUS GAIA IPA 
7.0% - smaken van
perzik,
citrusvruchten,
manderijn en abrikoos 

AFFLIGEM TRIPEL 
9.0% - donkerbruin
heeft een milde
smaak, licht
kruidig en een
zachte afdronk

OEDIPUS STRIP
6.2% - witbier met
frisse citrustonen en
een droge afdronk 

LA CHOUFFE
8.0% - fruitig,
gekruid met
koriander en een
lichte hopsmaak

DESPARADOS
5.9% - een frisse
Lager, gebrouwen
met tequila aroma

CORONA
4.5% - licht en
fris Mexicaans
bier met een
frisse lemon-
achtige smaak

APPLE BANDIT
4.5% - 
 appelcider met
een natuurlijke,
lichtdroge smaak

BRAND WEIZEN 0.0              
AFFLIGEM BLOND 0.0            
HEINEKEN 0.0

0.0

La Chouffe is een Belgisch blond bier dat voor
het eerst in 1982 door de zwagers Pierre Gobron
en Chris Bauweraerts werd gebrouwen. Het begon
als een hobby, die uitgroeide tot de Brouwerij

van Achouffe.

 
La Chouffe, sinds 1892

 

Gerard Heineken was 22
jaar toen hij op 16
februari 1864 de

Hooiberg overnam, een
brouwerij die al

bestond sinds de 17e
eeuw, op 16 februari
1864. Voorafgaand aan
de aankoop had de
brouwerij het

moeilijk, Gerard had
weinig kennis over de

bierbranche. 

 
Heineken, sinds 1864
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CIELO, PINOT GRIGIO 
Venezie, Italië 
droog - fris - aroma's 
van appel 

STELL, CHENIN BLANC 
& SAUVIGNON BLANC
Western Cape, Zuid Afrika 
droog - tropisch fruit - 
mooie combinatie van druiven 

FALLAN, CHARDONNAY
Western, Australië 
zacht - rijp wit fruit - 
rijke smaak 

STEFFEN, MŰLLER 
THURGAU & SILVANER 
Mosel, Duitsland 
fijn zoetje - rijp fruit 
- mild zoet

KLEIN KASTEELBERG, 
CHENIN BLANC 
Swartland, Zuid-Afrika 
tropisch fruit - bloemig
ALCOHOLARM

LA VILLETTE, CHARDONNAY
Languedoc, Frankrijk 
hout gelagerd - rijk - 
vanille - wit fruit 

TERRA SARA, TEMPRANILLO
La Mancha, Spanje 
sappig - rood fruit & 
aardbeien - zacht

KLEIN KASTEELBERG, 
SHIRAZ 
Swartland, Zuid Afrika 
helder rood kruidig - 
kersen - ALCOHOLARM

NOGALES, CABERNET 
SAUVIGNON & MERLOT
Central Vallay, Chili 
robijn rood - rijp donker 
fruit - volle smaak

NOGALES, MERLOT RESERVE
Colchagua Valley, Chili 
tonen van rood fruit - 
toast - volzacht

DOMAINE BOUSQUET, MALBEC
Uco Valley, Argentinië 
donkere kleur - rijke aroma's
van zwart fruit en peper -
pruimen ORGANIC

LES 5 VALLEES, GRENACHE 
& CINSAULT & SYRAH
Frankrijk 
droog - lichte kleur - 
fijn rood fruit 

klein

bubbles
CIELO, PROSECCO
Veneto, Italië 
droog - wit fruit - strogeel

CIELO, PROSECCO
Veneto, Italië 
fris - bloemig - fruitig

PAUL MAS, MUSCAT
Languedoc, Frankrijk 
strogeel - tonen van
abrikozen & honing -
friszoet 

CHATEAU DE FONTEBRIDE,
SEMILLON, SAUVIGNON BLANC
Bordeaux, Frankrijk 
rijk - aromatisch -
elegant zoet - 
honing - noten 

De druif dankt zijn bestaan en naam aan
professor Hermann Müller uit het Zwitserse

kanton Thurgau. Müller, die leefde van 1850 tot
1927. Het synoniem Rivaner is een samentrekking

van de woorden Riesling en Silvaner. 

 
Steffen, Műller Thurgau & Silvaner 

 

Crès Ricards is gestart in 1960  in het
dorpje Ceyras in een gebied wat bekend staat
als Crès Ricards. 50 jaar later zijn de 28
hectare wijnstokken, gelegen aan de voet van

de mont Baudile, overgenomen door Jean-
Claude Mas.

 
De mooie combinatie van rode klei aarde met
leisteen en kiezelstenen zorgt er voor dat
uit dit gebied zijdezachte wijnen met een

intense smaak voortkomen.

 
Fomaine des Cres Ricard, Cabernet Sauvignon,

Merlot, Syrah en Carigna
 
 

WIJNEN

witte wijnen
glas & fles

VALMORO, VERDEJO
Rueda, Spanje 
frisse zuren - rijp 
wit fruit - floraal

rode wijn

TODAY'S SPECIAL, 
MERLOT, MALVASIA
Puglia, Italië 
intens - kruidig - kersen

DOMAINE DES CRES RICARD, 
CABERNET SAUVIGNON,
MERLOT, SYRAH EN CARIGNA
Pays d'Oc, Frankrijk 
mokka - zoethout - peperig -
zwoel

fles

glas & fles

fles

rosé wijnen
glas & fles

fles

BARON FUENTE CHARDONNAY, 
PINOT MEUNIER, PINOT NOIR 
Champagne, Frankrijk 
droog - appel - 
fijne bubbel - toast 
Grande Reserve Brut

dessert wijn
glas & fles

Cielo Prosecco Spumante is afkomstig van het
wijnhuis Cielo. Al ruim een eeuw is Cielo een
begrip in met name Noord-Italië. Het wijnhuis
werd in 1908 opgericht door Giovanni in het
plaatsje Montorso Vincentino. Vandaag de dag
staat de vierde generatie aan het roer bij

Cielo. 

 
Cielo, Prosecco
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ESPRIT DE CRÈS 
RICARDS, VIOGNIER 
Pays d'oc, Frankrijk 
droge vruchten - perzik 
- vanille - bloemig

45

https://winefolly.com/search/itali
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MOJITO
Bacardi White,
suikerwater, club soda,
limoen, munt blaadjes,
limoen schijfje

DARK & STORMY
Gingerbeer, Gosling’s
Rum, limoen, Angustura
bitter

classic cocktails

JONGE JENEVER
OUDE JENEVER
PORT RUBY
SHERRY DRY          
SHERRY TIO PEPE          

 

AMARETTO
LICOR 43 
LIMONCELLO
BAILEY'S

          

BOMBAY MANDERIN
Bombay Sapphire, tonic 
mandarijnsap, Sherry
Tio Pepe, mandarijn
schijfje, 
basilicum blaadje

HENDRICK’S CUCUMBER
Hendrick’s, tonic, 
Komkommer 

BOBBY'S GINGER
Bobby’s Gin, ginger
beer. sinaasappel,
kruidnagel

MANGO MARGARITA
Bols Mango, Triple sec
Tequila Silver,
limoensap, mango
garnering

BANANA COLADA
Bols Banana, Malibu
Bacardi White,
kokosroom,
ananassap, banaan 

COCKTAILS & STERK

 
V2C Dry Gin

 

ESPRESSO MARTINI
Smirnoff, espresso
shot, Kalhua, suiker, 
koffieboon

JACK OLD FASHIONED
Jack Daniels, 
suiker, 
Angostura bitter,
sinaasappel schil

GORDON’S PINK 
Gordon’s Pink, tonic, 
frambozen

gin-tonics sterk

JACK DANIELS                  
JAMESON                      
JOHNNIE WALKER BLACK      
JOHNNIE WALKER RED                 
MACALLAN SINGLE MALT          

whiskey

likeurtje

natuurlijk hebben
we veel meer...

V2C is geboren in
Amsterdam maar

geïnspireerd door de
wereld. Deze

Nederlandse gin is
met precisie

vervaardigd met de
puurste ingrediënten
die van over de hele
wereld zijn geoogst
en is perfect om een
glas te heffen met
vrienden en om het
moment onvergetelijk

te maken. 
 
 
 

V2C & TONIC
V2C Dry Gin, Indian
Tonic, gember, citroen

special cocktails

WATTS TEA
Bacardi White, Bombay
Saphire, Tequila Silver,
Cointreau, Smirnoff,
Bols Melon, citroen,
suiker, club soda,
Carambola 

Jack Daniel's is, zoals de meesten wel
denken, geen bourbon whiskey, maar

Tennessee whiskey. De basisregels van
bourbon of Amerikaanse whiskey worden
gerespecteerd, maar daarnaast kent Jack
Daniel’s whiskey een uniek extra element

dat al sinds de oprichting van de
distilleerderij wordt toegepast. De whiskey
wordt na distillatie namelijk gefilterd
door een drie meter dikke laag houtskool,

wat zorgt voor de bekende zachtheid.

 
Jack Daniel's

 

Een kruidige Gin op basis van de
receptuur van opa Jacobus, 
alias Bobby. Traditionele

Indonesische kruiden worden er
gebruikt om een karakteristieke

smaak te krijgen.

 
Bobby's Gin
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Old Fashioned

 's werelds eerste
klassieke cocktail:
de Old Fashioned.

 
In 1806 werd hij voor
het eerst beschreven,
toen vooral rechttoe
rechtaan als ‘Whiskey

Cocktail’.
 

In 1880 werd voor het
eerst de cocktail op
papier beschreven en
wel in The Chicago
Tribune. Daar werd
een ‘Old Fashioned
Cocktail’ zo genoemd
omdat veel mensen die
weinig met de tijd

meegingen hun
drankjes nog altijd
bestelden ‘the old
fashioned way’. Dat
wilde zeggen: een

bruine gedistilleerde
drank met suikers,
water en bitters. 

 
 
 

https://www.eatly.nl/zoeken?q=whiskey


WATTS MAKES 

SMILE TODAY 
YOU

 
Welkom bij Watts Hub | EDITIE 02 | JAARGANG 01

020-2051074 | info@wattshub.nl Radarweg 480, 1043 NV, Amsterdam

evenement, borrel of private diner
Watts Hub biedt de mogelijkheid om een

evenement, borrel, private diner en nog veel
meer, voor jou te realiseren.

 
Omdat wij geloven dat ieder een andere

behoefte heeft, gaan wij graag met jou in
gesprek over wat jij wilt. Wij regelen alles,

zodat jij je geen zorgen hoeft te maken.
Daarnaast zijn wij in het bezit van een
groot, verrijdbaar tv scherm waar je

bijvoorbeeld presentaties op kan geven of een
sportwedstrijd kan bekijken. 

 
Denk vrij, er is zo veel mogelijk!


