
MENUKAART
VOORGERECHTEN

Zalm en Venkel €16,50

Salade gemarineerde zalm l Kummel l 

 Zoetzuur venkel en sinaasappel l 
Tzatziki Komkommer

Pokebowl Veggie (vegan) €13

Sushirijst l Gemarineerde veggies l Soja-citrus 

pipet l Avocado emulsie l Zeewier crackers 

BouillaBaisse €11,50

Franse Klassieker l Zeevruchten l Rouille l 
Crostini’s 

Deep Fried Tempura Veggies (vegetarisch) 
€12,50

Crispy seizoensgroenten l Wakame-emulsie l 

Zoetzuur rode uien l IJssla l Furikake l 
 Sesam-Hoisin olie

Salad of Bird €13

Wekelijks wisselende Salade l Vegetarisch l 
Vlees l Vis

Gamba’s Charmilla €14

Gemarineerde grote garnalen l Marokkaanse 

Charmilla l Tasnift 
 

HOOFDGERECHTEN

Vis v/d Week € dagprijs
Wekelijks wisselend visgerecht

Vlees v/d Week € dagprijs

Wekelijks wisselend vleesgerecht

Roodbaars €24,50

Roodbaarsfilet l Risotto l Luchtige hollandaise l 

Kappertjes-olie 

Kalfsentrecote €26

Kalfslende l Parelgort Bospaddenstoelen l 

Crème doperwt-dragon l Jus truffel

PASTA’S / NOODLES / 
RIJST

Udon Teryaki €18,50
Udon noodles l Veggies l Springrol spicy pinda l 

Bosui

Risotto truffel €18,50
Truffel risotto l Gebruineerde bloemkool l 

Hazelnoot crunch l Parmezaan l Rucola

BIRD vega vd Week €18,50
Wekelijks wisselend vegetarisch gerecht

BIJGERECHTEN
Verse friet met schil €5,50 

Salademelange naar het seizoen €4,50
Geroerbakte groente aanvoer v/d dag €5

DESSERTS
Quindim €9

Braziliaans kokosdessert l Gel passie vruchten-
mango l Roomijs passievruchten l 

Granaatappel 

Calzone Bananensplit €9,50 
Pizza l Banaan l Chocoladesaus l Bourbon vanille 

roomijs l Amandelkrokant

Rolo Brownie €9,50
Rolo Brownie l Sorbetijs witte chocolade l 

Sinaasappel Gel l Chocoladecrumble

Dessert of the Day €9
Een wisselende creatie van de Chef

Kerhem en Honing €12,50
Warm taartje Kerhem l honing-tijm l wortelzuur

MOEITE MET KIEZEN? 
LAAT JE VERRASSEN  

DOOR ONZE CHEF’S TABLE:  
EEN SELECTIE VAN 

VERSCHILLENDE KLEINE 
GERECHTEN OM TE DELEN

 38,50
HEEFT U EEN ALLERGIE? 

MELD HET ONS!

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.

VRAAG NAAR ONZE 
WIJNKAART

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

PIZZA’S

Margherita €12,50 (vegetarisch)  
Tomatensaus | Mozzarella | Basilicumpesto | 

Mini tomaat

Nina Mediterranen €16
Mozzarella | Tomatensaus l Parmaham | 

Geitenkaas | Artisjokken | Taggiasche olijven | 
Rucola

Powel €15,50 (vegetarisch)
Tomatensaus | Geitenkaas | Rucola | Gewelde 

vijgen | Rozemarijn-honing | Walnoten

BIRD €15,50 
Tomatensaus | Mozzarella | Gerookte 

scamorza | Houtoven paprika | Pikante salami | 
Oregano

Jazzy Formaggi €15 (vegetarisch)
Mozzarella | Gorgonzola | Gerookte scamorza | 

Parmezaanse kaas | Rucola | Notencrunch

Calzone Geebster €15,50
Tomatensaus | Mozzarella | Salami | Parmaham 

| Courgette | Champignons | Rode ui |
Geroosterde paprika

Smokey Red €14,50 
(zonder mozzarella vegan)

Gerookte paprikasaus | Mozzarella | Paprika | 
Courgette | Aubergine | Taggiasche

olijven | Rode ui

Charlie Parker €15 (vegan)
Courgettesaus | Artisjok | Champignons | 
Courgette | Gedroogde cherry tomaat |

Taggiasche olijven | Basilicum 

Gamberi Piri Piri €16
Pittige gamba’s | Mozzarella | Houtoven paprika | Kappertjes | Courgette | Amandel | 

Limoenolie | Babyspinazie

Bruchetta €14,50 
Tomatensaus | Mozzarella | Gemarineerde 

tomaat | Basilicum | Olijfolie l Rucola

Fancy Chicken €15,50
Gemarineerde curry kip | Tomatensaus | Mozzarella | Champignons | Geroosterde

paprika | Rode uien

BIRD carpaccio €16
Dungesneden rundercarpaccio | 

Tomatensaus | Mozzarella | Cherry tomaat | Rucola | Pijnboompitten | Parmezaan l Pesto

KINDERPIZZA’S 
(KLEIN FORMAAT) 

Margherita €8,50
San Marzano tomaten | Mozzarella | 

Extra vergine olijfolie | Basilicum

Salami €9,50
Mozzarella | San marzano tomaten | 

Salame milano

ZIE HET BORD VOOR ONZE 
SPECIALS EN PIZZA VAN DE DAG
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www.bird-rotterdam.nl  Volg ons ook op   facebook.com/BIRDrotterdam   @Bird_Rdam   @birdrotterdam
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CO2-neutraal op FSC-papier en gedrukt met bio-vegan inkt.
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AGENDA 2022
07-10 MAMA AFRICA
15-10 HAPPY FEELING
22-10 GHOST-NOTE
24-10 SAMPA THE GREAT
28-10 S10 
02-11  DELVON LAMARR  

ORGAN TRIO
03-11 NEAL FRANCIS
04-11 DONNA
04-11 QUIQUE
05-11 BIRDFEST
09-11 MELANIE CHARLES
12-11 YARDBIRD
12-11 JAEL
19-11  JAMAEL DEAN &  

THE AFRONAUTS
19-11 THE GRAPEVYNE
20-11 ALFA MIST 
22-11  PIP MILLET
24-11  YELLOWSTRAPS & 

YVES
25-11 LINDE SCHÖNE
26-11 ONDARA
26-11  360 DEGREES:  

CHAOS IN CBD
27-11 JACOB BANKS 
01-12 BRUUT
02-12 JOLLOVE
07-12 OSCAR JEROME
17-12  BLACK SOIL 

AFTERPARTY WITH 
PETE ROCK

26-12 STIR IT UP
31-12  BETTER TOGETHER 

(NYE)

AGENDA 2023
28-01 LOVUMBA
01-02 BEN CAPLAN
03-02 DONNA
04-02 DE DANSHAL
17-02 BNNYHUNNA
20-02 NICK MULVEY 
03-03 UNLOCKED
24-03  10 JAAR 360 DEGREES:  

PALMS TRAX
25-03 AMAPIANO
09-04 AKUA NARU
29-04 THE COUCH

DUURZAAMHEID 

REDUCE, REUSE, 
RECYCLE
Ook BIRD weet dat duurzaamheid the way to go 
is. Dat is niet alleen terug te zien in ons interieur; 
ook is 30% van de gebruikte stroom in BIRD 
opgewekt door groene energie én zijn we al jaren 
geleden overgestapt op inductie koken. 

BIRD probeert bij alles de woorden reduce, 
reuse, recycle in het achterhoofd te houden. 
Vooral het hergebruik en tweede leven geven 
aan objecten is duidelijk wanneer we over 
het interieur spreken. Zo hebben heel wat 
meubels in BIRD al een eerder leven op de 
teller staan. De archiefkast, bijvoorbeeld, is een 
cadeau van Nederlandse tv- en theatermaker, 
televisiepresentator, acteur en schrijver Wilfried 
de Jong. Via de geboren Rotterdammer kwam 
de kast vanuit het postkantoor van Antwerpen 
in BIRD terecht. En wat de andere twee grote 
kasten (plus de lades boven) betreft: deze komen 
allebei uit een oude motor fabriek, al lijken ze wel 
als gegoten in ons interieur! 

Wij vinden het belangrijk dat lokale ondernemers 
elkaar steunen en vinden. Elke week hebben wij 
bijvoorbeeld ‘de gerechten van de week’ deze 
worden per week vastgesteld en bestaat uit de 
seizoensproducten die elke dag vers worden 
geleverd door onze lokale leveranciers.

BIRDSESSIONS 
EVERY 
WEDNESDAY!
Onze weekly hang is dé muzikale speeltuin 
voor muzikanten en muziekliefhebbers. Door-
gewinterde pro’s en prille talenten ontmoeten 
elkaar in de pit en vermorzelen al improviserend 
 barrières, verschillen, labels en genres. 

Ben je een muzikant? Neem dan je instrumenten 
mee en deel het 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. 

Meer info via de website: bird-rotterdam.nl

HUUR BIRD
BIRD kun je voor elke gelegenheid huren. 
Denk aan een verlovings borrel, bruiloft, 
verjaardag, kerstborrel, familiefeest, 
vergaderingen, you name it en wij regelen 
het. Meer weten? We nemen graag 
de mogelijkheden en je persoonlijke 
voorkeuren met je door. 

Stuur een bericht naar 
events@bird-rotterdam.nl

XMAS AT BIRD
Geen zin om het gourmetstel weer van zolder te 
halen? Vier eerste kerstavond in BIRD! Speciaal 
voor deze bijzondere gelegenheid heeft chef 
Martin Voeten een feestelijk menu samengesteld 
vol met de culinaire verwennerijen die je 
onderhand van BIRD gewend bent (of voor het 
eerst zal meemaken, lucky you). Ook is er een 
bijpassend wijnarrangement.

Bekijk het menu en bestel je (food)tickets via de 
website: bird-rotterdam.nl

INTERVIEW 
MET CHEF 
MARTIN
Een interview met de mastermind achter 
de overheerlijke en altijd verrassende voor-, 
hoofd gerechten en desserts die je aantreft op 
jouw bord. Wie is deze kitchen-magician toch? 
Je komt erachter in dit interview!
 
Met wie hebben we te maken?
Met de chef-kok van BIRD, Martin! Ik ben een 
drukke family-man en verder een vrij rustig, 
ingetogen maar sociaal persoon. Ik werk al een 
goede 36 jaar in de horeca, waarvan de laatste 
paar jaar als chef-kok van BIRD.
 
Hoe ben je bij BIRD terecht gekomen?
Ik zag de functie voorbijkomen, bekeek de 
website nog eens goed en wist eigenlijk direct 
dat ik daar moest zijn! De hele ambiance en de 
verhouding tussen restaurant, club en live sprak 
mij heel erg aan. Naast dat, is het ook de zwarte 
muziek en de cultuur waarin BIRD zich beweegt 
dat het voor mij een no-brainer maakte.
 
Wat voor muziek draai je het liefst tijdens 
het koken?
Soul, hiphop en R&B
 
Wie is je favoriete artiest die ooit in BIRD 
is geweest?
Usher, maar toen was ik er nog niet helaas.
 
Wanneer we naar het menu kijken zien we 
telkens een andere keuken voorbijkomen, 
van Italiaans tot Aziatisch, waar komt deze 
creativiteit vandaan?
Het stukje diversiteit in keukens en gerechten 
dat we creëren, kleine toevoegingen, extraatjes, 
het maakt het allemaal tot een authentieke en 
creatieve dish. De ene keer is het een gerecht 

Deze placemat is in Rotterdam vervaardigd, geheel 
CO2-neutraal op FSC-papier en gedrukt met bio-vegan inkt.

die we om de noodles heen bouwen, andere 
keer iets met vis, volgende keer wellicht iets 
nieuws met friet; het komt allemaal voorbij. 
Ik neem alle keukens mee, overweeg bepaalde 
gerechten en producten en ga dan lekker mijn 
gang. Ik wil ook niet te veel stilstaan bij één 
keuken, maar ze juist allemaal betrekken.

Twee keer per jaar verandert BIRD van 
menu, waarom is dit en hoe kies je wat er 
op de menu komt te staan?
Ik kijk naar de seizoenen en wat mij en de gas-
ten aanspreekt. Daar gebruiken we de gerech-
ten van de week voor, om vervolgens creatief 
mee te zijn voor een volgende menukaart.
 
Wat betekent BIRD voor jou?
Er staat een team dat echt vol voor elkaar 
gaat. Het is nu een vrij klein team waardoor 
iedereen goed aanspreekbaar is, goed met 
elkaar overweg kan, het samenwerken lekker 
loopt en ik de vrijheid en vertrouwen krijg in 
de keuken. Vanaf het moment dat ik bij BIRD 
binnenliep, net iets meer dan vier jaar geleden, 
is er natuurlijk een hoop gebeurd. We zijn er 
als team sterker en hechter van geworden, 
ik heb mijn plekje hier nu toch echt gevonden.
 
Tot slot, wat is jouw favourite dish op de 
kaart en welke is zeker het proeven waard?
Ik heb niet echt een favourite dish. Ik zorg 
 ervoor met het gehele team, dat elk gerecht 
een feestje waard is op tafel. Dus ik zou zeggen 
kom net zovaak langs totdat je de hele menu-
kaart geproefd hebt.


