
Steak tartaar | 14
Met groene salade

Hollandse 
garnalenkroketten | 12,5
Met gefrituurde peterselie en 
remouladesaus

Caprese | 12 (v)
Verse mozzarella met sous-
vide tomaat en basilicum

Dun gesneden gerookte 
zalm | 11
Met honing mosterd dille 
crème, huisgemaakte 
croutons van bagelbrood en 
geroosterde pecannootjes 

Salade gemarineerde
groenten | 10,5 (v)
Met hazelnoten en 
sinaasappeldressing

Gepofte rode en gele biet | 
10 (v)
Met frisse appel,  
gekarameliseerde walnoot,  
geroosterde pecannootjes en 
stroop van aceto

Rilette van eend | 8,5
Met Granny Smith en compote 
van veenbessen 

Pompoensoep | 8 (v)
Met brood en ravigottesaus

diner
3 gangen menu | 33
Alle gerechten zijn ook los te bestellen

Uw feestelijke of zakelijke 
bijeenkomst met een uniek 
uitzicht over ’t IJ? Bij 4’33 
grand café ontvangen wij 

u en uw gasten graag voor 
uw jubileum, verjaardag of 

groepslunch/-diner. 

Kijk op www.433grandcafe.nl 
voor meer informatie of neem 

contact met ons op via        
020-7882090 of 

info@433grandcafe.nl.

4’33 grand café is een 
gezamenlijk initiatief van het 

Muziekgebouw en Dudok, 
bekend van o.a. café-brasserie 

Dudok in diverse steden. 
De naam is ontleend aan de 

pianocompositie 4’33” uit 1952 
van de Amerikaan John Cage. 
Een werk van 4 minuten en 33 

seconden pure stilte. Alleen 
toevallig omgevingsgeluid 
is hoorbaar. Volgens Cage 

bestaat absolute stilte slechts 
bij de gratie van geluid. Net 
zoals dit muziekstuk nooit 
hetzelfde klinkt, zijn het de 
wisselende elementen – de 

concerten, het eten, het weer 
en ú – die een bezoek aan 

4’33 grand café steeds weer 
uniek maken.

uw bijeenkomst
aan ‘t ij

welkom bij 
4’33

Heeft u een bepaald dieet 
of voedselallergie? Wij houden hier 

graag rekening mee.

Frites | 3

Groene salade | 3

extra

Runderentrecote 
(200gr) | 23,5
Met aardappelgratin, rode 
wijnjus en seizoensgroenten

Kalfsribeye | 21,5
Met sjalottenjus en ratatouille

Zeebaarsfilet | 20
Met spinazie, spaghetti en jus 
van schaaldieren 

4’33 Burger (200gr) | 19
(100% rundvlees) met spek, 
scampi’s, truffelmayonaise en 
frites

Huisgemaakte rucola 
gnocchi | 18,5 (v)
Met gegrilde courgette, 
tomatenboter en oude kaas 
galettes

Zomerse fregola | 18 (v)
Met tuinerwten, paprika, 
courgette, Grana Padano en 
dressing van groene kruiden

Bulghur | 18 (v)
Met brunoise van groenten, 
courgette fritters, pittige olie 
en gegrilde citroen

hoofd
Kaas | 12,5
Drie kazen uit het seizoen 

Chocolademousse | 8
Met brownie en compote van
rood fruit 

Appelrondo uit eigen 
bakkerij | 7,5
Met Sauternes crème

Crème brûlée | 7
Met vanille roomijs

dranken
WARM • Koffie • Espresso • 
Ristretto | 2,75 • Cappuccino | 3 • 
Irish- / French coffee | 8 • Diverse 
soorten thee | vanaf 2,50 • Verse 
gember-citroenthee | 3,25 • Verse 
muntthee | 3,25  
BIER • Tap • Grolsch Premium 
Pilsner: fluitje | 2,75 • vaas | 3 •  
1/2 liter | 5,5 • wissel tap • Fles • 
Grimbergen: Blond / Tripel | 4,75 
/ Hop Karakter | 5 • Grolsch: 0,0% 
/ Radler Citroen / Radler 0,0% | 3 
/ Weizen | 4,75 • Boon Kriek | 4 • 
Duvel | 4,5  • Brouwerij ’t IJ: Natte / 
Zatte | 5,5 • Meantime: Yakima Red 
Ale | 5,75 / London IPA | 6,75

Bekijk onze borrelkaart voor 
hapjes en overige dranken.

na

voor


