
MENUKAART
VOORGERECHTEN

Caprese 2.0 (vegetarisch) €10

Buffelmozzarella, Coeur de Boeuf-tomaat, 

tomatengelei, basilicum-emulsie, extra vierge 
olijfolie

Carpaccio Bresaola €13
Gedroogde ossenhaas, rucola, 

 truffelmayonaise, bieslook

Risotto Roquette (vegetarisch) €10

Risotto, rucola-pesto, pijnboompitten, 

kastanje-champignons, Parmezaanse kaas

Siciliaanse vissoep €9

Mozzarella, zeevruchten, San Mazzo tomaat, 

oregano-olie

SALADES

Foodie €11
Gerookte kip, hangop, granola van noten, 

gedroogde vijg, granaatappel, hennepzaad

Pizza-wrap €9 (vegan)

Wrap van pizzadeeg, bulgur, gepofte 

 groenten, spinazie, zoetzure gele biet, 

 pijnboompitten-honingdressing

Asian €12
Noedels, teriyaki-gamba’s, taugé, 

 komkommer, cashewnoten, ijsbergsla, bosui 

HOOFDGERECHTEN

Vis van de dag - dagprijs
BIRD-special - dagprijs

Entrecote €20
Pommes Nina, oerwortelcrème,  

aceto balsamico

Noorse zalm €18

Ovengegaarde zalm met een basilicumkorst, 

gekonfijte venkel, botersaus

PASTA’S & NOODLES
Hoisin Chicken Noodles €16

Udon-noedels, hoisin-kippendijen, 
 komkommer op zuur, sesamzaad

Salmone Affumicato €18
Pappardelle, gerookte zalm, San Mazzo minitomaat, Taggiasche olijven, spinazie, 

bosui

Gnocchi (vegetarisch) €15
Bospaddenstoelen, groene asperges, truffel, 

Grana Padano

BIRD-lasagna €14
Wisselt per dag

BIRD-pasta of -noodles €16
Wisselt per dag

BIJGERECHTEN
Salademelange (seizoensgebonden) €4
Geroerbakte groente van de dag €4

Cajun-aardappel met knoflook  
en rozemarijn €4 

DESSERT
Tiramisu alla Frutta €8

Mango-compote, roomijs van passievrucht, 
passievrucht

Zuidvruchten-parfait €7
Krokante amandelen, kletskoppen, gewelde 

pruim, abrikozengelei

Hot Chocolate €9
Warme chocoladetaart, yoghurt-limocello-ijs, 

granola van noten, ganache

Dessert van de dag €7

Kaasplank €12
Selectie van nationale en internationale 

 kazen, kletzenbrood, vijgenjam

LAAT JE VERRASSEN 
DOOR ONZE CHEF’S 

TABLE 

EEN SELECTIE VAN 
DRIE KLEINE EN TWEE 

GROTE GERECHTEN 
OM TE DELEN 33,50  
INCL. DESSERT 40,- 

MINIMAAL TWEE 
PERSONEN

DE JAZZKEUKEN 
VAN BIRD

De jazzkeuken van BIRD is een weerspiegeling 
van de stad Rotterdam: ongepolijst, eerlijk  

en een kruispunt van stijlen en culturen. 
In de houtoven bereidt onze pizzaiolo 

 rustieke pizza’s. Daarnaast zijn er verschillende  
specials, maar laat je vooral verrassen 

door onze Chef’s Table: een selectie van  
verschillende kleine gerechten om te delen. 

Let op: betaald parkeren!
Voorzijde: elke dag van 09:00 - 23:00 uur  

Achterzijde: maandag tot en met zaterdag 09:00 - 18:00 uur  
zondag 12:00 - 18:00 uur
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PIZZE

Margherita Gourmet €12
Tomatensaus, buffelmozzarella, pesto 

Nina €14
Buffelmozzarella, champignons, knoflook, 

prosciutto, Parmezaanse kaas

Dell‘orto €12
Tomatensaus, mozzarella, aubergine, 

 courgette, paprika 

BIRD €13
Mozzarella, gerookte scamorza, paprika, 

pikante salami, pikante olie 

Jazzy Formaggi €13
Mozzarella, gorgonzola, gerookte scamorza, 

Parmezaanse kaas, courgette (met citroen 
en zwarte peper)

Salmone €14
Mozzarella, gerookte zalm, spinazie, 

 kappertjes, citroencrème-dressing, bieslook

Charlie Parker €15
Courgettesaus, artisjok, Taggiasche olijven, 

gedroogde tomaten, basilicum

Powel €13
Tomatensaus, spinazie, geitenkaas, honing, 

pijnboompitten

Tonno e Cipolla €15
Tomatensaus, mozzarella, verse tonijn, 

ui, Taggiasche olijven, oregano

Zucca €15
Pompoensaus, mozzarella, pompoen, 

geroosterde amandelen, pancetta, 
zwarte peper

Vegetarisch: gorgonzola i.p.v. pancetta

Vegan: paddenstoelen i.p.v. mozzarella 
en pancetta

Tartufo €14
Tomatensaus, mozzarella, truffelsalami, 

ui, Taggiasche olijven, truffelsaus

North Sea Jazz €15
Inktvis-inkt , mozzarella, gemarineerde 

zeevruchten, inktvis, peterselie

BIRD Calzone €14
Verassing van de pizzaiolo 

Focaccia €5
Zeezout, rozemarijn 

PIZZE PER BAMBINI 

Margherita €7
Tomatensaus, mozzarella

Salami €8
Tomatensaus, mozzarella, salami

VRAAG NAAR ONZE 
WIJNKAART

ZIE HET BORD VOOR 

ONZE SPECIALS EN 

PIZZA VAN DE DAG

TAKE-AWAY: 
Liever thuis op de bank 

eten? De pizza’s van BIRD 
zijn ook te bestellen via 

Deliveroo!

Heeft u een allergie?
 Meld het ons!
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BIRDSESSIONS & 
HOMEGROWN

Update je biologische metronoom: 
BIRDsessions vindt voortaan plaats op 

de donderdag. Dat is ook het enige 

wat verandert want BIRDsessions blijft 

dé wekelijkse muzikale apenkooi voor 

muzikanten en muziekliefhebbers. 

Ben je een muzikant? Neem dan je 
instrumenten mee en deel podium met 

wereldberoemde muzikanten, lokaal talent en 

alles daartussenin. Muziekliefhebber? Lucky 

you! Je geniet gratis van de jazzlegendes van 

morgen, slechts twee stappen verwijderd van 

een biertje.

“Maar, maar, maar, de woensdagen dan?” 

Glad you asked! Die blijven nog steeds de 

dag voor gratis talentjes spotten want dan 

spelen onze lokale supersterren-in-spe tijdens 

Homegrown. Ok, dan zijn we nu helemaal bij. 

Tot donderdag – en woensdag!

Info:
Homegrown: elke woensdag vanaf 22:00

BIRDsessions: elke donderdag vanaf 22:00

DE PLATENTAS VAN 
JUNGLE BY NIGHT

BIRD neemt regelmatig een kijkje in de 

platentas van een muzikale soulmate. 

Deze keer is dat Tienson Smeets, oftewel 

DJ Tien Son, oftewel percussionist bij 

Jungle By Night. Donderdag 29 november 

komen Tienson en de boys naar Rotterdam    

met hun instant-festival-hit-machine van 

afrobeat, funk, jazz en hiphop en alles 

wat daar tussen ligt.

Welke nummers werden er vroeger bij 

familiefeestjes gedraaid?
Er stond bij ons vroeger altijd een beamer 

aan met oude zwart-witfilms. Dan werd 

er of live-muziek gespeeld of werden er 

plaatjes gedraaid door onze onderbuurman. 

Mijn favoriet was toch James Browns 

‘Sex Machine’! 

Wat is de eerste plaat die je ooit heb 

gekocht?
Dat was Eigen Wereld van Opgezwolle.

 
Wat is het eerste nummer dat je van begin 

tot eind kon meespelen?
Dat was een nummer dat ik als kind uit 

mijn hoofd kende: ‘Grootheidswaanzin’ van 

Extince. Nou ben ik percussionist geworden 

en geen rapper, maar toen dit nummer 

uitkwam in 2001 rapte ik wat graag mee met 

de cd’s van mijn oudere broer.

Wat waren jouw rebelse anthems? Of, als 
je puberteit niet zo rebels was, met welke 
nummers sloot je jezelf op in je kamer?
Mijn puberanthem was ‘(Rap) Superstar’, 
van Cypress Hill.

MIJN 
FAVORIET 
WAS TOCH 

JAMES 
BROWNS 

‘SEX 
MACHINE’! 

Door welke artiest wilde je zelf ook 
muzikant worden?
Door Bob Marley. Een goede vriend van mijn 
ouders heeft hem ooit heel mooi vastgelegd 
op de foto. Hiervan lag een ansichtkaart 
bij ons thuis, en die bekeek ik altijd graag. 
Mijn favoriete nummer van hem is ‘Natural 
Mystic’.

Heb je wel eens kippenvel gekregen tijdens 
een optreden? Zo ja, waar? En van welk 
nummer?
Kippenvel? Jazeker. Dat was bij Mulatu 
Astatke & The Heliocentrics in het Patronaat, 
in Haarlem. Het nummer heet ‘An Epic Story’.

Last but not least, welk nummer is op dit 
moment je guilty pleasure?
Dat is Mario’s ‘Let me love you.’ Lekker 
dansen en sexy in de spiegel kijken, haha.

Tip: 
Jungle By Night speelt donderdag 29 
november in Maassillo in Rotterdam

THURSDAY 1 NOVEMBER

NEW COOL COLLECTIVE

THURSDAY 6 DECEMBER

RYAN PORTER WITH KAMASI WASHINGTON
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HIGHLIGHTS

AGENDA

06 OCT  NEW ORLEANS SOUL FOOD 

NIGHT

06 OCT EIGHTIES TRIBUTE

10 OCT CON BRIO

12 OCT ADY SULEIMAN

12 OCT KING SHILOH SOUND SYSTEM

16 OCT  BEN HAYES PLAYS APHEX 

TWIN

17 OCT CORY WONG

22 OCT THE SKATALITES

25 OCT KAMAAL WILLIAMS

26 OCT GE-OLOGY

30 OCT NAKHANE

01 NOV NEW COOL COLLECTIVE

05 NOV NUBYA GARCIA

16 NOV NOW VS. NOW

17 NOV THE GRAPEVYNE

18 NOV GHOST-NOTE

22 NOV MAKAYA MCCRAVEN

29 NOV JUNGLE BY NIGHT

06 DEC RYAN PORTER

27 DEC KRAAK & SMAAK

Tickets & info:
www.bird-rotterdam.nl


