
coffee / tea

iced latte

creamy cold milk, double espresso, ice
no added sugar or syrup

CALIFORNIA LOVE 
coconut milk, red fruits, dates, banana

fresh shrimp spring roll
gemarineerde gamba's met crunchy veggies, rice noodles, 
wakame in rijstpapier met hoi-sin

slow roast pork taco
corn tortillas met geroosterde procureur, bacon, jalapeño's, 
sour cream, pickle sla

toast cannibale furikake
beef steaktartaar op brioche toast met poached egg, 
miso Hollandaise en furikake

TOGARASHI CHICKEN BAO
steamed bun, crispy fried chicken, bosui, oestersaus, crudité

FOOD

softs

juices

12,8

13,0

9,5

L.A. Street sandwich
runder pastrami met avocado, geraspte Vinkethaler kaas,
house kimchi, sriracha mayonaise

GINGERELLA

LEMONY LEMONADE

SAN PELLEGRINO ARANCIATA ROSSA

INDIAN OR ELDERFLOWER TONIC

SICILIAN LEMONADE (BITTERLEMON)

COCA COLA 

COCA COLA ZERO

AQUA PANNA / SAN PELLEGRINO

SEEDLIP 0.0 G&T

VIRGIN FRENCHIE MOCKTAIL

4,5

4,5

3,0

3,6

3,6

3,0

3,0 

2,8

9,5

7,5

chai coconut latte
housemix chai spices, kokoslatte, agave

4,5

menu

2,9

2,9

3,3

4,0

4,0

3,5

+0,50

3,3

4,0

3,7

Kurkuma thee
verse gember, gebroken zwarte peper,
bloemenhoning, citroen, kurkuma

4,2

4,5

booster
carrot, orange, lemon, ginger, kurkuma

6,0

5,5

GARDEN GANGSTA
spinach, cucumber, apple, mango, lemon

6,0

MANGO LASSI 
mango, yoghurt, rose water, agave

6,0

FEEL THE BEET
apple, beetroot, carrot, lemon, ginger

5,5

verse jus d'orange

verse appelsap

ginger "shot"

house brew Kombucha

home made ice tea

big tom tomato juice

5,3

4,7

3,0

4,0

3,8

4,5

9,5

the green bowl           
funky fresh smoothie bowl gemaakt met avo, mango, 
passievrucht en spinazie met Sunny granola 

8,0

gazpacho van aardbei met burrata 

romige burrata met gazpacho van tomaat en aardbei, verschillende
soorten biet, aardbei dressing en gerookte amandel 

11,0

12,8

ANOTHER KIND OF THIRSTY?
take a look at our cocktails!

specials

- PIMP YOUR DISH - 
VERSE ZOMER TRUFFEL - 5,0 / OUDE REYPENEAR KAAS - 2,0

CRISPY BACON - 3,2  / HUIS GEPEKELDE ZALM - 3,6

SCRAMBLED EGGS
signature fluffy roerei op toast met chipotle boter, geprakte avocado
geweckte tomaten en tuinkruiden

Frenchies Famous Pancakes
American stylo boekweit pancakes met bosvruchten compote, 
coco chantilly en vers fruit 

10,0

9,8

Americano

espresso

cappuccino

cappuccino XL

flat white

latte

decaf

thee

ginger Orange thee

verse munt thee

ontbijt / lunch 09.00 - 16:00
diner do/vr/za 17:00 - 20:00



wine

beer

cocktails

aperol spritz
Aperol, cava, bruisend water, orange

plateau de fromage 
selectie van kazen met garnituur en rogge-notenbrood 

double cooked and fried cassave 
met sriracha mayonaise

cassave fries

SWEETs

bites

v.a. 9,0

6,0

menu

picpoul 

chenin blanc

chardonnay

soave classico

tempranillo

barbera

malbec

gamay

rosé

4,9

4,9

5,2

6,5

4,9

5,2

6,5

7,0

5,2

mimosa
cava, fresh orange juice

9,2

8,5

willems negroni
Campari, gin, Willems Wermoed

8,5

espresso martini
double espresso, tequila, kahlua, kaneel 

11,5

kumquat margarita

tequila, kumquat likeur, lime, agave
10,0

VIENNOISERIE 

croissant     2,5 
croissant met bacon & kaas    5,5

cheesecake 

Financier 

Frenchie classic

BANANENBROOD 

banaan, nootjes, chocolade, 
sultana, cinq épices

warme appelcrumble  

lime, bastogne crust, coco chantilly

3,0

4,2

6,0

5,5

8,5
togarashi chicken kara-age
crispy fried spicy kipvleugels met oestersaus, 
bosui en sriracha dip (6-pcs)

nacho's el jefe
homemade nachos, kaas, jalapeños, 
mais, salsa el jefe

pain de mama
brood van bakkerij MAMA,
geslagen gezouten boter, olijfolie

13,5

CHARCUTERIE
plateau met een mooie selectie van vleeswaren,
geserveerd met brood en olijven

15,5

oesters zeeuwse creuses
3 stuks - 9,0 / 6 stuks - 18,0 / 12 stuks - 35,0

BITTERBALLEN OME CEES  

BITTERBALLEN OESTERZWAM 

 

6,5

7,5

gulpener pils

gulpener 0.5

gulpener weizen

funky falcon

bird of prey IPA

white mamba 

lellebel blond

heineken 0.0

floral blond 0.3 

3,0

5,7

4,5

4,5

5,0

4,5

4,5

3,6 

4,5

Follow us on instagram @frenchiehaarlem
Use #frenchiehaarlem for shoutouts and reposts

7,0

Moscow Mule
vodka, gingerella, lime

9,5

Gin & Tonic
Gordons / Vørdings / Otenba / Citadelle 

v.a. 9,5

11,5

surprise
we hebben vaak dagelijks wisselende 
items in onze sweetshop, vraag er naar:)

ontbijt / lunch 09.00 - 16:00

diner do/vr/za 17:00 - 20:00

gebakken cheesecake, bodem van 
bastogne en coco chantilly 



wine 3-gangen menu

best of Frenchie thuismenu please ASK FOR

OUR WINeLIST

Voorgerecht

ZACHT GEGAARDE SCHOLFILET 
met remoulade van gepofte knolselderij, zoetzure venkel en 

beurre blanc met miso 

hoofdgerecht
GEBRADEN EENDENBORST

met tapenade van rode biet, meiknol in sechuan peper,
brioche bun gevuld met stoof 

dessert
FRENCHIE ROCHER

creme praline, hazelnootcrunch, chocolade
en gemarineerde aardbeien

incl. amuse, madeleine & een fles wijn
alleen te bestellen op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag

3-gangenmenu voor 2 personen €75,00 

023-7370618  whatsup@frenchie.nl
www.frenchie.nl

Gedempte Oude Gracht 46 
 Haarlem

Al onze gerechten bevatten allergenen.
Heb je een allergie? Laat het ons vooraf weten. 

Wat niet ieder ingredient staat vermeld bij het gerecht.
Indien mogelijk passen wij het gerecht aan.

frenchie shop
umbrella

to keep you fashionable dry

tote bag

Lila tote bag with the our icons on it

19,5

5,5

frenchies spice girl olie

huisgemaakte spiced olie   
9,5 

ELjefe hot sauce 

Lila tote bag with the our icons on it
5,0

infused vinegar

huisgemaakte kruiden azijn   
9,5 

kookboek van alle horeca in haarlem #supportyourlocal 
Haarlems kookboek €20,00

Hôtel

Frenchie
BRAND NEW!
Sinds maart 2021 is Hôtel Frenchie
geopend. Na een jaar van grote
verbouwingen kan je frenchie 24/7
ervaren!
 
Hôtel Frenchie is ontworpen als een
tweede thuis. Intiem en vol emoties.
Kamers met een ziel, een verhaal.
Historisch, modern, multicultureel en
muzikaal. Toegankelijk en exclusief; alsof
je bent uitgenodigd in het huis van een
goede vriend. 

We hebben 5 luxe kamers gecreëerd, van
alle gemakken en luxe voorzien. Kijk op
onze site voor arrangementen of vraag
het ons gerust. 
 

menuontbijt / lunch 09.00 - 16:00
diner do/vr/za 17:00 - 20:00


