Open?!
Van april t/m oktober, iedere dag, bij droog weer en 17 graden (of meer). Van 11:00 uur tot en
met circa 22:00 uur.
Twijfel? Check onze Facebook-pagina of de groene pop-up op homepage van site.
10% korting met Stadspas of Mandelahuisje-vaste-gasten-pas (vragen bij de bar)
WIFI gratis - mandelahuisje.nl
Vraag om allergenen-informatie I Onder de 18 GEEN alcohol
Geen drugs, racisme, seksisme of stress.
Samen houden we dit terras Corona-proof. Check de maatregelen in de flyer bij de bar en de ingang.

WELKOM!
Waar verbinding wordt gevoed en gevierd. Als hommage aan de Ubuntu-filosofie van Nelson Mandela: je bestaat vanwege de ander. Door je
bezoek aan ons Zomerterras of door hier te trouwen, te vergaderen of te overnachten bouw je mee aan de idealen van Het Mandelahuisje.
Meer hierover op de achterzijde en www.mandelahuisje.nl, www.facebook.com/mandelahuisje

LUNCH / AVONDETEN

BORREL

FRIS

Soep van de dag (uit eigen keuken)...............................................€5,50
Tosti Beemsterkaas (wit of bruin)...............……………..........…...€3,50
Panini Caprese of met prosciutto……………………..............……€4,50
Salade, zie bord…………………………………………….....…..........….€5,50
Wraps, zie bord (uit de Keuken van Maass; altijd vega).......€6,50
Dagschotel, zie bord (uit de Keuken van Maass of door
onze koks vanuit alle windstreken) ..……....................€13,50/€15,00

Pringles of borrelnootjes...……………………………………...............................................€2,75
Portie olijfjes van Amsterdamse Olives & More……………..................................….€3,75
Mama Kenia Samosa, klein (2) of groot (3), vega of rund.........................€5,00/€7,50
Portie bijvangst mini-kroketjes van Local Harvest (3 stuks + toast)..................€5,00
Portie bitterballen, biologisch rundvlees of oesterzwammen (4 stuks)............€4,80
Portie Krekancini, krokante krekelballetjes van De Krekerij (4 stuks)..............€4,80
Portie Arancini, 4 ‘bitterballen’ van mozzarella en tomaat (Local Harvest)….€4,80
Portie vegan vlammetjes (4) van Local harvest……………........................................€4,80
Portie kaasstengels (4) van Local Harvest……..............................................................€4,80
Triootje, drie snacks naar eigen keuze...........................................................................€4,80
Portie verse friet met vegan mayo….…………………........................................………€4,00
Mini saucijzen broodjes van Tante Ivy, hallal (5 stuks)...........................................€6,00

Pepsi-Cola, Pepsi-Cola light, Sisi, 7 Up, Bitter Lemon,
Royal Club Cassis, Sourcy rood/blauw, Liptonice
green/sparkling, Tonic, Ginger Ale, Ginger beer..........€2,90
Biologische- appelsap, perensap, tomatensap..….........€3,20
Koude chocomelk......................................................................€2,50
Verse jus d’orange, klein/groot…....…...................€3,50/€4,80
(omdat we dit vers maken kan het alleen als het niet te
druk is)

WERELDKEUKEN WEEKENDS
Bijna ieder weekend wordt de keuken gerund door één van onze
vaste koks, die speciale borrelhappen en dagschotels verzorgen. Kijk
op het bord! Van links naar rechts: Tante Ivy brengt de Surinaamse
invloeden, Mo Nakawa (SyrianJoy) laat je genieten van de Syrische
keuken en Mama Kenia brengt oost-Afrika naar het Mandelahuisje.

De Krekerij maakt Krekancini, ‘bitterballen’ van krekels en sprinkhanen. Deze beestjes
vernielen oogsten in Afrika. Dat probleem eten we graag op. En het is uitdagend lekker
en bomvol ijzer, calcium en vitamine B12. Dit jaar voor het eerst op de kaart.
Give it a try!!

BIER
Heineken op de tap...................................................................€2,90
Amstel Radler (3%),................................................…................€3,50
Heineken 0,0%, Affligem Blond 0,0%...............…..............€3,50
IJ-bier per fles (IJwit, Natte, Zatte, IPA)…………….…......€4,80
Affligem (Blond, dubbel, tripple).........................................€4,50
Oedipus Mannenliefde...……………………………………......€4,80

WIJN
ZOET
Taart van de dag (van ZCKR & ZCKR)...……………………………….....……..........……€4,75
IJS van IJsmanschap (biologisch, vegan en super lekker; diverse smaken).....€3,50
Spekkoek……………………………………………………………………………..................…….€3,50

KOFFIE / THEE

De borrel-hit van ons zomerterras: de samosa’s van Mama Kenia! Rund óf
Vega, pittig of niet pittig.. De ingrediënten zijn vers en biologisch, zoals
verse rode ui, sjalot, gember, tomaat, koriander, garam masala en meer in
een envelopje van filo deeg. Karibu chakula! Oftewel: eet smakelijk!

Zwarte koffie, Americano………………….........................................................................€2,60
Espresso………….…………………………......................................................................………€2,50
Dubbele espresso….………………………............................................................……………€3,50
Espresso macchiato………………..................................................................................……€2,70
Cappuccino………………………………….....................................................................………€2,90
Koffie verkeerd............…………..………………............................................................……..€2,90
Latte macchiato…………………………............................................................……………….€2,90
Extra shot………….…………………………............................................................................…€1,20
Warme chocomel (+slagroom €0,50)..............................................................................€3,00
Wild Berry, Rooibos, Herbal Mint, Green Tea Lemon, Earl Grey e.a.………….€.2,20
Thee met verse munt (zolang voorradig) en honing…….……………….......…........€3,00
Thee met verse gember (zolang voorradig) en honing………………….……….......€3,00
Ter plekke gemalen Bazar Dark Roast, van de beste Arabica-bonen
uit India, Brazilie en Sumatra. Met UTZ Fairtrade certificatie.

Cuatro rayas Verdejo bio (wit)...............................€4,20/€24,00
Seriti Sauvignon Blanc (wit)....................................€4,20/€24,00
Cleefs Chardonnay (wit)...........................................€4,20/€24,00
La Champagne Cinsault (rosé)................................€4,20/€24,00
Cuatro Rayas Tempranillo (rood).........................€4,20/€24,00
Seriti Merlot (rood).....................................................€4,20/€24,00
Cava (bio)………………………………………………..…€6,00/€35,00

GEDESTILLEERD
Over 't IJ kijkertje (extra vol glas jenever van Ketel).....€4,00
Vieux, Grand Marnier, Cointreau, Ricard Pastis............€4,00
Johhny Walker Famous Grouse............................................€4,50
Havana Club Rum.......................................................................€4,50
Gordon Gin / Bombay Sapphire Gin....................€4,00/€4,50
Red Label / Jameson Whiskey.................................€4,00/€4,50
Stolichnaya Wodka.....................................................................€4,50
Cognac (Hennessy).....................................................................€6,00
Amaretto.........................................................................................€4,50

Verzoening, sociale verandering, respect, liefde, gastvrijheid – onze hommage aan het gedachtengoed van Nelson Mandela.

WELKOM IN HERBERG HET MANDELAHUISJE

ROMANTISCHE SUITE - BELEEF DE MOOISTE NACHTEN ONDER DE SHELTERING SKY

Wij houden van Nelson Mandela. Zijn Ubuntu-filosofie inspireerde ons in 2015 om dit schiereiland, in het hart van
Amsterdam, om te toveren tot een fijne plek, waar verbinding wordt gevoed en gevierd. In het midden staat het groene huis,
gebouwd in het geboortejaar van Nelson Mandela, 102 jaar geleden. In deze voormalige Havenmeesterswoning woont nu de
Herbergier met zijn dochters Dunya en Chaia en Agatha, de kat met blauwe ogen.

In enkele minuten kan onze Droomfabriek/Verzoenkamer/Meeting space/Trouwlocatie
veranderen in De Romantische Suite. De ronde tafel vouwt dan open als een
bloem, tot een groot, rond bed en het mooiste uitzicht op wolken, maan,
sterren, zwanen, bootjes en de lichtjes van de stad. Al jaren geven onze gasten
ons op booking.com (“The Panorama Suite”) gemiddeld een 9 of meer!!!
luxe suite van ruim 50 vierkante meter;
glazen dak en wanden: spectaculair uitzicht op het IJ, de boten en de sterren;
rond design bed met duurzaam Yumeko dons;
royaal bad in een lichtblauwe badkamer;
uitgebreid ontbijt liefdevol bereid door Turkse dames uit de buurt;
door hier te slapen maak je het mogelijk dat we de serre een ander keer (bijna)
gratis beschikbaar kunnen stellen aan bijvoorbeeld KWF of de Voedselbank;
gratis wifi, gratis gebruik minibar, gratis parkeren (’s nachts).

Achter het huisje is een grote transparante serre, die afwisselend dient als verzoenkamer, droomfabriek, trouwlocatie,
romantische suite of vergaderplek, waar mensen bij elkaar komen om de wereld wat mooier en socialer te maken. Van de
tuin, die ooit alleen van de Havenmeester was, maakten wij een openbaar zomerterras. Hierdoor kan iedereen nu genieten
van het terras met het mooiste uitzicht. En boven de bar nu ook het spectaculaire Mandela's Tree House!
Uw herbergier is Ilco van der Linde. Ilco is vooral bekend als initiatiefnemer van de Bevrijdingspop-festivals, het
Bevrijdingsconcert op de Amstel, dance4life en MasterPeace. In tientallen landen worden miljoenen mensen bij zijn sociale
projecten betrokken. Alle opgedane organisatie-ervaring wordt hier overgedragen via de Droomfabriek en zijn boek ‘Be a
Nelson’, zie onder.
De in al die landen beleefde gastvrijheid wordt met jullie gedeeld. Zonder horeca-ervaring, maar met veel passie en een
kleurrijk team van gemotiveerde jonge Amsterdammers. Door hier iets te nuttigen of te overnachten of te vergaderen steun
je onze sociale doelen!

VERZOENKAMER - WAAR AMSTERDAMMERS TOT ELKAAR KOMEN
Een team van ervaren mediators staat gereed om je te helpen bij het oplossen van conflicten met buren, bazen, familie of
binnen je organisatie. Sportverenigingen, schoolbesturen, bedrijven, maar bovenal gewone Amsterdammers helpen we hier
om tot elkaar te komen. Heb je geen geld dan doen we het gratis. Zie www.mandelahuisje.nl/verzoenkamer.

Het ideale cadeau voor jezelf of je vrienden! Pols beschikbaarheid via info@mandelahuisje.nl of de bar, want onze
terrasgasten geven we graag korting.

MANDELA'S TREE HOUSE
Boven en naast de bar hebben we nu ook Mandela's Tree House; romantiek die er bovenuit steekt. Overigens ook ideaal
voor een cadeau met je beste vriend(in) of voor avontuurlijke vaders en moeders met hun zoon of dochter! Een unieke
ervaring met je eigen terras, met hangmat en spectaculair uitzicht op 't IJ. Slapen op, in en naast een oude eikenboom, dat
geeft kracht. Check de beschikbaarheid bij de bar of mail ons!

TROUWEN
DROOMFABRIEK – WAAR AMSTERDAMMERS DE TOEKOMST VERANDEREN
Veel mensen lopen rond met een droom, waarmee ze de wereld een beetje mooier willen maken; evenementen, exposities,
campagnes of een sociaal bedrijf. Herbergier Ilco biedt hier zijn ervaring en netwerk aan, als wind onder de vleugels van
andere idealisten en sociale ondernemers. Zie ook www.mandelahuisje.nl/droomfabriek of mail info@mandelahuisje.nl
BE A NELSON - om heerlijk te lezen op het terras.
Een prachtig boek vol foto’s en hoopgevende verhalen van een groot aantal hedendaagse idealisten,
met extra aandacht voor de projecten van herbergier Ilco van der Linde. Inclusief het hele verhaal
achter het Mandelahuisje. Uitgegeven door Lemniscaat, voor iedereen die hoop zoekt, inspiratie en
praktische tips voor zijn of haar eigen sociale bedrijf, project of campagne. Via Bol.com 19,90. Hier te
koop voor 15,00 Euro (incl. 1 Euro steun aan vredesproject MasterPeace). Inkijkexemplaar bij de bar.

RESPECTNACHTEN: NOMINEER IEMAND DIE RESPECT VERDIENT
Respect is wat ons betreft vooral een werkwoord. Daarom willen we mensen die er al voor aan de slag zijn beter belonen. Ook
jou roepen we op om via info@mandelahuisje.nl iemand te nomineren die respect verdient, omdat hij jou, anderen of de
samenleving op een belangrijke manier heeft bijgestaan. Vier keer per jaar belonen we een winnaar met een gratis verblijf in
de Romantische Suite!

De Romantische Suite is ook een officiele trouwlocatie voor de Gemeente Amsterdam. Waar kun je beter de verbinding
verzegelen dan op een plek waar alles draait om de filosofie van Nelson Mandela, de Ubuntu filosofie: ‘je bestaat vanwege
de ander’.

STICHTING MANDELAHUISJE
De Droomfabriek, de Verzoenkamer, de Respectnachten zijn allemaal non-profit initiatieven die vallen onder de
verantwoordelijkheid van de Stichting Mandelahuisje. Net als het feit dat de Droomfabriek vaak gebruikt wordt als
broedkamer voor nieuwe projecten op verbinding of sociale verandering. Ook zijn we tijdens de Coronacrisis 'Hart voor
de Stad' gestart. Om ons hart te tonen aan de helden in de zorg en aan elkaar. Nog steeds kun je jouw hart met een
bemoedigend tekstje uploaden: www.hartvoordestad.com

TIPS & ADVIEZEN
Als je een leuk verbindend plan hebt of een goed advies, we staan er altijd voor open. Je kunt de
Verzoenkamer/Droomfabriek ook gebruiken voor je eigen vergadering, presentatie of feest. Mail ons op
info@mandelahuisje.nl

Voor slechts €50,00 een ontspannende massage in de suite? Ook daar kunnen we voor zorgen. Mail ons of check bij de bar.
Houdt uw kinderen in de gaten, vanwege water en schommels. Verblijf bij Herberg het Mandelahuisje is op eigen risico.
Houdt deze zomer 1,5 meter afstand van onbekenden, maar zorg wel voor hartsverbindingen.

