
MOAK MERCH
Beki jk onze merch en ontdek zoveel manieren om dit

jouw t i jdperk te maken! Hoodies,  t -shirts,  pins,  
Canadese Maple Syrup, paraplu’s:  “Major key Alert!”

BAR MOKUM
Beki jk onze speakeasy 
cocktai lbar Bar Mokum,

scan de QR code om een
reservering te maken.

THE TEN MOAK
COMMANDMENTS

pas onze pancakes aub niet te veel  aan,
dit  zorgt voor vertraging in onze keuken

de golddigger is  zo speciaal ,  
we maken er maar één per uur

als het regent en je hebt een paraplu nodig,
vraag het gerust aan ons personeel

we bedienen je als één tafel ,  
betal ing gaat ook als één tafel

we nemen geen reserveringen aan, 
ook niet als je naam Kim of Ye is

grote groepen kunnen worden opgespl itst ,
met name in het weekend

al onze koff ies z i jn gemaakt met havermelk

wacht aub alt i jd om te gaan zitten

verander niet van tafel  zonder ons

al leen kaart betal ingen

Scan  me

Btw, Moak komt van Mokum,
slang voor Amsterdam.

Daily Paper x Moak
hoodie 109,95 EU

shirt
49,95 

EU

Moak umbrel la
25 EU

Moak Maple Syrup
9,95 EU

Dai ly Paper x Moak
hoodie 109,95 EU

shirt
49,95 

EU

Moak umbrel la
25 EU

1 free pin for
reviewers

Moak pin 2 EU (or take 
3 pins for 5 EU)



MOAK’S FAVORITES

EXTRA TOPPINGS

heerlĳke huisgemaakte maple slagroom + 2
bol vegan Saffraan pistache ĳs (geheim recept) + 4,5

3 stuks American bacon + 4

+1
+1,5
+2

+2,5
+4,5

+5
+5,5

pindakaas,  gr iekse yoghurt
banaan, vegan granola,  crème fraîche
aardbeien, blauwe bessen, bramen, 
cheddar kaas,  avocado (1/2) ,  hummus 
King Medjoul  dadels,  chocolade saus
bol chocolade i js
gerookte zalm  

avocado yoghurt of hummus
avocado gerookte zalm

KOFFIE  – 2,95

BIOLOGISCHE THEE – 3

espresso / americano / cappuccino / latte

verse gember,  verse munt, groene thee, ear l  grey 
of zwarte thee

EARTH WATER – 2,5

RICKY ROSÉ CHAMPAGNE – GLAS / FLES

LUC BELAIRE ROSÉ BY RICK ROSS – 8,5/45
MIMOSA ROSÉ COCKTAILS – 8,5

met watermeloen of ananas

  

st i l l /  sparkl ing (0,33 ltr )

THE BLUE MAGIC – 9,5 
blauwe bessen in het beslag of op de pancakes,  

Canadese Maple Syrup
met bacon +4

THE NO DIGGITY – 8,5
stack van 3 pancakes met een bol chocolade i js

THE HEAVY MAMA – 10,5
banaan, granola,  King Medjoul  dadels,

geraspte kokos, honing
met gesmolten pindakaas +1

THE G.O.O.D. MORNING – 11,5
griekse yoghurt,  granola,  kaneel,  aardbeien, honing

THE VEGALICIOUS – 9,75
gegri lde paprika,  avocado, hummus, chi l i  mix,

oregano, ol i j fol ie

THE PINK LADY – 13,5
gerookte zalm, crème fraîche, halve avocado,
zwarte peper,  di l le,  ol i j fol ie,  eetbare bloemen

THE SUPA DUPA – 11,75
huisgemaakte chocoladesaus,  aardbeien, blauwe bessen,

banaan, geraspte kokos

100% suikvervr i j ,  gemaakt met biologische
volkoren tarwebloem meel,  biologische karnemelk.

ANDERE TOPPINGS

AVOCADO SIDES

Healthy s lowjuices,100% pure juice,  pre-bott led and
juiced with lots of loveee, with biodegradable straws

(100% compostable)

MOAK’S SLOWJUICES

WORTEL  – 4
vitamine A booster,  laag in calor ieën, 

verbetert de spi jsvertering, goed voor de huid

ANANAS – 5
hoog in vitamine C, houdt tanden sterk

WATERMELOEN – 4
tegen spierpi jn,  ver laagt kans op ontstekingen,
r i jk aan aminozuren, natuurl i jke l ibido booster

APPEL – 4
vitamine A & C booster, st imuleert immuunsysteem

SUPER BOOST / GEMBER SHOT + 1,5
immuunsysteem booster & remedie voor verkoudheid en griep

(GRATIS VOOR INSTA/TIKTOK VOLGERS @MOAKPANCAKES)

MOAK’S FAVORITES

THE BLUE MAGIC DELUXE – 12,5 
banaan, aardbeien, blauwe bessen,

Canadese Maple Syrup 

THE INFAMOUS (BY DAILY PAPER) – 12,75
banaan, huisgemaakte chocoladesaus,  

gesmolten pindakaas,  aardbeien, bramen, kaneel
Go deluxe met:

een bol Saffraan pistache ĳs +4,5

THE MANCAKE – 14
bacon (3 stuks) ,  cheddar kaas,  gegri lde uien,

Canadese Maple Syrup

THE ICE ICE BABY – 12,5 
een bol Saffraan pistache i js  (ons geheime recept)

met bramen, huisgemaakte maple slagroom en 
Canadese Maple Syrup

THE RICH AND FAMOUS – 18
3 blauwe bessen pancakes,  een bol Saffraan pistache

i js ,  eetbare bloemen, bramen, aardbeien, 
frambozen, banaan, huisgemaakte chocoladesaus

DRINKS

AMERICAN PANCAKES

= opties die we vegan kunnen maken +2

VERSACE,
VERSACE, VERSACE

PRĲS 100

TH
E GOLDDIGGER

Stack met 3 blauwe bessen pancakes,
een grote bol Saffraan pistache i js  (ons
geheime recept) ,  bedekt met gesmolten
natuurl i jke Ruby (roze) chocolade, hierop
3 bladgoud blaadjes van 22 karaat goud.

Bramen, frambozen, eetbare bloemen, 
gekaramel iseerde ananas in Canadese 

Maple Syrup. Met een glas 
Luc Belaire Rosé champagne on the s ide. 

Geserveerd in st i j l  op een Versace bord 
met gouden Versace bestek.

Krĳg een gratis pin, z.o.z


