Gelegen op de 21e verdieping biedt Juniper
uitzicht over Amsterdam

Kin een spectaculair

een kijkje in de unieke kas bovenop

het dak. Uit deze kas komen de kruiden waarmee we onze
dranken omtoveren tot gedurfde
zelfgekweekte vis

pure creaties. Met de

groenten, maken we onze gerechten niet

alleen bijzonder smakelijk, maar vooral ook eerlijk

vers.

COCKTAILS
J&K SIGNATURE

14,50

GREENHOUSE GENIUS

citroen vodka

witte port

tomaat
old amsterdam kaas
vol | aards | f ilmend | opkikker

madame jeanette

DUTCH 75

gepofte kastanje

rozemarijn
amandel
rozenwater
bruisend | aards | notig | aperitief

champagne

WINTER MARTINI

duurzame jenever

venkel
rode vermouth
sterk | stevig | aperitief

aromatische bitters

PUMPKIN ICED LATTE

gezouten

gekruide rum
espresso
pompoen
winters | zoet | koff ie | opkikker

speculaas

PERFECT PEAR

ierse whiskey
peer
gember
kaneel
pittig | fruitig | turf | allemansvriend

honing

PIÑA COLADA OLD FASHIONED

ananas rum
getoaste kokosnoot
hickory hout
zoet | sterk | verrassend | digistief
SEÑOR TOAD

tequila

witte port
rode biet
eetbare aarde
aards | rokering | sterk | verrassend

OF ZONDER (0%)

8,50

BUSHMAN

rooibos thee
amandel
kokosnoot
notig | aromatisch | verfrissend
POPCORN TIME

groene thee
karamel
gepofte rijst
aards | aromatisch | verfrissend
BERRY WHITE

witte thee
honing
bosvruchten
zoet | kruidig | verfrissend

sesam

room

COCKTAILS
BARTENDER’S FAVORITE
| 12,50
rode grapef ruit

PALOMA

tequila

zout
| 13,50
droge vermouth

CORPSE REVIVER NO.2

gin

triple sec

absinthe

| 13,50
limoen

SUSTAINABLE MOJITO

witte rum

munt

WINTER NEGRONI

gin

rode vermouth

amaro

| 12,50
j&k winter kruiden mix

| 15,50
rode grapef ruit

ZOMBIE

j&k geheime rum mix

| 12,50
rode vermouth

kaneel

absinthe

VIEUX CARRÉ

rogge whiskey

cognac

| 15,50
champagne
aromatische bitters

OLD CUBAN

donkere rum

munt

Klassieke cocktails op aanvraag.
Vraag de bartender.
Benieuwd naar onze nieuwste creaties.
Vraag de bartender.

aromatische bitters

KEUKEN
Juniper

Kin serveert eerlijke gerechten

op bijzondere wijze klaargemaakt.

Om de smaken zo puur mogelijk te beleven, werken wij met verse ingrediënten uit
eigen kas

producten van Hollandse bodem.

BAR
GROENTEN

cruditees

hangop

VLEES

ossenworst
bressaola

9,00

OESTERS

zaden

3x

12,50

KAAS

oude goudse kaas
lady blue

gedroogde worst
amsterdams zuur

11,00

zuring
12,50

messeklever
augurkjes

KITCHEN GARDEN & CHEF ’S MENU
59,00
TOMAAT

langoustine

bloody mary

bleekselderij

GEROOKTE ZALM

venkel

appel

COURGETTE

‘carbonara’

gedroogd rund

eigeel

SHORTRIB

78°C

sjalot

aardappel

BRAMEN

geitenhangop

drop-anijs basilicum

KAS INFUSIE

BONBON

KITCHEN GARDEN & GROENTEN MENU
49,00
TOMAAT

bloody mary

bleekselderij

J&K SALADE

groenten

kruiden

bloemen uit de kas

COURGETTE

oost-indische kers

hazelnoten

KNOLSELDERIJ

truffel

paddestoelen

SNIJBOON

meloen

basilicum sorbet

KAS INFUSIE

Allergie? Laat het ons weten.
The keuken is open tussen 17.00 - 23.00.
Gerechten zijn ook per gang te bestellen.

BONBON

WI-FI
IH G CO N N ECT

Welkom

SOCIAL
FAC E BO O K

IN STAG RAM

T W IT TE R

Juniper & Kin
TRI PADVI SO R

Juniper & Kin - Kitchen Garden & Bar

Amstelvlietstraat 4
www.juniperandkin.nl

1096 GG Amsterdam
hallo@juniperandkin.nl

