
Tante Ivy is de vaste chef van het Mandelahuisje. Haar roti-avond op 
vrijdag is een begrip in Amsterdam. Van donderdag t/m zondag 
verzorgd zij – met zoon Gilly – de heerlijkste Surinaamse broodjes, 
salades, dagschotels en wraps. 

Taart van de dag.............................................……………………………….....…€5,75
Appeltaart (Slagroom + €0,55)…..................................................................€5,50
Cheesecake...........................................................................................................€6,25
Bananenbrood....................................................................................................€4,00
Nieuw! ZCKR zonder suiker! vegan, no sugar, zie bord…..................€4,10
IJsjes van ‘The Nice Company’ (gemaakt van vruchten uit het 
seizoen, Biologisch, 100% natuurlijk en CO2 neutraal)....................…€3,95

Soep van de dag (uit eigen keuken).............................................................€6,00
Tosti Beemsterkaas (met ham en/of tomaat + €0,50)...........................€4,50
Salade van de dag................................................................................................€9,50
Speciale broodjes, wraps…..............................................................................€7,00
Dagschotel van Tante Ivy, zie bord (klein/groot).................€13,00/€17,00

Espresso….......................................................................…....................................................….€2,80
Dubbele Espresso….........................................................................................................…….€3,80
Zwarte koffie, Americano…………………............................................................................€2,95
Espresso macchiato………………........................................................................................…€3,10
Cappuccino………………………………….....................................................................…......…€3,10
Koffie verkeerd....................................…………..............................................................…..….€3,10
Latte macchiato..…..................................………..............................................................….….€3,70
Iced coffee (bij beschikbaarheid, met/zonder smaakje)..............................€4,00/€4,75
Extra shot………….…………………………..............................................................................…€1,10
Warme chocomel (slagroom + €0,50)...............................................................................€3,10
Wild Berry, Rooibos, Green Tea Lemon, Earl Grey, Ginger, Mint……............…..€2,55
Verse Munt of Gemberthee (zolang voorradig) en honing…….........…...................€3,25

Pringles of borrelnootjes...……………………………………..................................................€3,15 
Portie olijven van olives & more..............................……………....................................….€4,25 
Samosa's........................................................................................................................€ 6,00/€8,25 
Portie bitterballen biologisch draadjesvlees of oesterzwammen (4 stuks).....€5,45 
Portie Arancini (mozzarella tomaat) van Local Harvest..….......................................€5,45 
Portie vegan vlammetjes (4) ...........................................................................................…..€5,45 
Portie old Amsterdam kaassticks van Local Harvest (4)............................................€5,45 
Portie Rendang kroketjes (4)................................................................................................€6,00 
Mix van vier verschillende snacks naar keuze..............................................................€5,45 
Portie verse friet met (vegan) mayo...………………….....................................................€4,50 
Mini saucijzenbroodjes van Tante Ivy, halal (5 stuks)................................................€6,80

Cuatro rayas Verdejo bio (wit)..................................€4,60/€27,50
Seriti Sauvignon Blanc (wit)......................................€4,60/€27,50
Change chardonnay organic (wit)...........................€4,60/€27,50
Pasqua Pinot Grigio di Venezia (rosé)....................€4,60/€27,50
Cuatro Rayas Tempranillo bio (rood)....................€4,60/€27,50
Cava Montmarcal Brut Reserva……………….........€6,60/€37,50

Heineken op de tap........................................................................€3,10
IJwit op de tap…..............................................................................€5,20
Amstel Radler (2%),................................................…....................€4,00
Heineken 0,0%..............................................…..............................€4,00
IJbieren op fles (Natte, Zatte, IPA, Biri, Vrijwit 0,5%)....…€5,50
Oedipus Mannenliefde, Eeuwige Jeugd Lellebel,
Oedipus Polyamorie..................................................................…€5,50
Brouwerij Homeland NE IPA Zeebonk en Ketelbinkie...€5,00

Over ‘t IJ kijkertje (Ketel jenever).............................................€4,40 
Vieux, Grand Marnier, Cointreau, Ricard Pastis...............€4,40 
Johnny Walker Famous Grouse...............................................€4,95 
Red label / Jameson Whiskey.....................................€4,40/€4,95 
Havana Club Rum (witte rum)..................................................€4,95 
Gordon Gin/ Bombay Sapphire Gin........................€4,40/€4,95 
Absolut premium natural Vodka (uit Ahus Zweden).......€5,00 
Amaretto di Saronno, liquor 43................................................€4,95 
Cognac Hennessy..........................................................................€6,60 
Cocktails (Gin-Tonic/Cuba Libre/Moscow Mule/Whisky 
Sour/ Dark ‘n Stormy).............................................................… €9,50

Coca-Cola, Coca-Cola zero, 7 Up free, Fanta, Bitter Lemon, 
Hero Cassis, Spa rood/blauw, Lipton green/sparkling, Tonic, 
Ginger ale...........................................................................................€3,10 
Fever tree Ginger beer…..............................................................€3,50 
Biologische appelsap/perensap/van Olmenhorst............€3,30 
Schulp bio tomatensap.................................................................€3,30 
Koude Chocomel............................................................................€3,00 
Smoothie*..........................................................................................€5,50
Verse jus d’orange, klein/groot*....….........................€4,35/€5,50

Eind april t/m september donderdag t/m zondag, juli/augustus dinsdag t/m zondag, van 11.00 uur tot 
en met 22.00 uur, bij droog weer plus 17 graden of meer. 

Twijfel? Check onze website of bel even. 
10% korting met Stadspas of Mandelahuisje-vaste-gasten-pas (vragen bij de bar). 

WIFI gratis - mandelahuisje.nl 
 

Graag zelf bestellen en ophalen bij de bar, dankjewel! 
Vraag om allergenen-informatie. Onder de 18 GEEN alcohol

Geen drugs, racisme, seksisme of stress.
 

Al onze snacks komen van ‘Local Harvest’. Ze zijn kwalitatief hoogstaand 
omdat ze kleinschalig, regionaal en duurzaam geproduceerd zijn, volgens 

traditionele recepten.

Moyee� super lekker en ultra fair
Sinds 2021 bieden we ter plekke vers gemalen Moyee koffie aan. Verbouwd en 

geroosterd in Afrika, waardoor de winst voor bijna 100% in handen komt van de 
mensen die het zware werk verrichten. Fair trade koffie was best vriendelijk maar 

Fair chain is de toekomst!
 

Hand picked, slow dried en slow roasted tot in perfectie. 

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 of via onze Instagram @mandelahuisje

‘Net als vorig jaar alles vers gebakken door ZCKR & ZCKR,
het bedrijf van ons teamlid Sharai!’

LUNCH / AVONDETEN*

GENIETEN BIJ TANTE IVY

ZOET (ZIE ONZE TAARTKAART)

KOFFIE / THEE

FRIS

GEDESTILLEERD

BIEREN (ZIE ONZE BIERKAART)

WELKOM!



 
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. Hier te koop voor slechts 
€9,95 (incl. 1 Euro steun aan vredesproject MasterPeace). Inkijkexemplaar bij de bar.

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

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.

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 deze voormalige 
Havenmeesterswoning woont nu de herbergier Ilco van der Linde met zijn vriendin Farah van Bommel, zijn jongste dochter 
Dunya en de katten Aagje en Pip. Ook Farah’s dochter Lila is er vaak. Samen met Ilco runt Farah het Mandelahuisje.
 
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, met veel passie en een kleurrijk team van jonge 
Amsterdammers. Door hier iets te nuttigen of te overnachten of te vergaderen steun je onze sociale doelen! 
 

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! Respectnachten, Verzoenkamer en Droomfabriek, maar ook OceanLove, zijn non-profit initiatieven
van de Stichting Mandelahuisje. 

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). 
 

Onze oceanen worden verwoest doordat er per dag duizenden kilo’s afval in worden gedumpt. En de 
koralen sterven door de klimaatverandering. Hierdoor, maar ook door de overbevissing, sterven steeds 
meer vissoorten uit. Vanuit de oude Havenmeesterswoning, omringd door water, werkt uw herbergier 
– die ook een fervent duiker is – aan verandering. Steun en volg zijn nieuwe non-profit missie via 
www.oceanlove.news en OceanLoveNews op Insta, Facebook, Twitter, Youtube en LinkedIn. 

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

We verzorgen ook hele goede ontspanningsmassages! Vraag voor tarieven en beschikbaarheid bij 
de bar of mail info@ubuntumassages.nl 
Houdt uw kinderen in de gaten, vanwege water en schommels. Verblijf bij Herberg het Mandelahuisje is op 

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: 

 
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!
 

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

‘je bestaat vanwege de ander’.

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

eigen risico.�

WELKOM IN HERBERG HET MANDELAHUISJE

VERZOENKAMER - WAAR AMSTERDAMMERS TOT ELKAAR KOMEN

RESPECTNACHTEN: NOMINEER IEMAND DIE RESPECT VERDIENT

DROOMFABRIEK – WAAR AMSTERDAMMERS DE TOEKOMST VERANDEREN
TROUWEN

OCEANLOVE

TIPS & ADVIEZEN

MANDELA'S TREE HOUSE

ROMANTISCHE SUITE - BELEEF DE MOOISTE NACHTEN ONDER DE SHELTERING SKY

BE A NELSON - om heerlijk te lezen op het terras.

http://www.oceanlove.news/
http://www.oceanlove.news/
mailto:info@ubuntumassages.nl
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