
Lunchkaart
Shared lunch plank (vanaf 2 personen)  €19,50 p.p 
Een plank geserveerd met diverse sandwiches, hamburgertje, kroketjes en een soepje

Tomaten-crèmesoep €6,-  
Romige tomatensoep geserveerd met brood

12 uurtje €15,- 
Soepje, sandwich beef tataki, ei-truffelsalade en een rundvleeskroket 

12 uurtje met vis  €17,- 
Soepje, sandwich gerookte zalm, ei-truffelsalade en een garnalenkroket

12 uurtje vegetarisch  €15,- 
Soepje, Sandwich Hoeksche kaas, ei-truffelsalade en een oesterzwamkroket 

Sandwich gerookte zalm  €11,-  
Met zongedroogde tomaat roomkaas, kappertjes en rode ui

Vitello tonnato  €13,-  
Zachte gegaard kalfsvlees met tonijnmayonaise

Carpaccio  €13,-  
Met pijnboompitjes, rucola, truffelmayonaise, spekjes en Hoeksche oude kaas 

Serranoham  €12,-  
Met ei-truffelsalade, zongedroogde tomaatjes en rucola 

Smokey jackfruit  €11,-  
Met little gem, relish van paprika, tomaat, mais en jalapeno

Hoeksche oude kaas  €10,-  
Met rucola, zongedroogde tomaat, pijnboompitjes en balsamico 

Club sandwich Italian €12,-  
Met beef tataki op Italiaanse wijze

2 Oma bob’s rundvleeskroketten €11,- 
Geserveerd met friet of op wit of bruin brood met frisse salade en mosterd

2 Oma bob’s garnalenkroketten  €14,- 
Geserveerd met friet of op wit of bruin brood met frisse salade en aioli 

Philly cheesesteak  €14,-  
Mals rundvlees gebakken met paprika, ui, cheddar en koolsalade 

Gamba’s al ajillo  €12,- 
Gamba’s in knoflookolie geserveerd met toast 

Salade geitenkaas  €12,-  
Met honing, noten en balsamico 



Ceasar salad  €12,-  
Met kippendijen, spek, ei, Parmezaanse kaas, croutons en Ansjovis mayonaise 

Pan tosti  €8,-  
Met ham en/of kaas 

Francesinha  €12,- 
Portugese tosti met diverse vleessoorten, pecorino, gebakken ei en een kruidige saus 

Uitsmijter  €8,-  
4 eieren gebakken en geserveerd op wit of bruin brood
Beleg keuze uit Hoeksche kaas, ham en spek (+0,50 per belegsoort)

Lunch afsluiten met een heerlijke dessert ? Geen probleem ! Kies een dessert van onze shared dining kaart. 
Een dessert met een bolletje ijs naar keuze voor maar €4,50 per dessert.

Bites
Charcuterie een selectie van diverse vleeswaren €12,-

Carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitjes, rucola, spekjes en oude kaas €12,-

Vitello tonnato zacht gegaard kalfsvlees met tonijnmayonaise €12,-

Verse friet met Zaanse mayonaise €4,-

Zoete aardappel friet met truffelmayonaise €4,-

Patatas bravas met milde paprika mayonaise €5,-

Parmesan fries met Parmezaanse kaas en truffelmayonaise €5,-

Nacho’s met cheddarkaas, adobe aioli en zoetzure rode kool €6,-

Corndog €4,- p.s.
kip-jalapeno hotdog gefrituurd in maisdeeg met mosterd mayonaise en BBQ saus 

Loempia gevuld met Mexicaans rundvlees en geserveerd met adobe aioli €4,- p.s. 

Birria taco €4,- p.s.
met Mexicaans rundvlees, cheddar en relish van tomaat, paprika, mais en jalapeno

Serannohamkroketjes (5 stuks) geserveerd met aioli en mosterdzaadjes €7,-

Garnalenkroketjes (5 stuks) geserveerd met aioli €7,-

Ribfingers gestoofd en geroosterd met BBQ saus €14,-

Buikspek geroosterd in oven en geserveerd met tomaat-paprika chutney €13,-

Shakshuka met spinazie, tomaat, paprika, linzen, ei en knoflook crostini €9,-

Mini burger keuze uit Smokey brisket of een BBQ burger €5,- p.s.

Gamba’s al Ajillo gamba’s in knoflook olie geserveerd met toast €12,-

Calamares gefrituurde inktvisringen met aioli €11,-

Gefrituurde mosselen geserveerd met adobe aioli €10,-

Stravacco €11,-
Italiaanse rauwmelkse kaas in een krokant jasje met chili-gember ketchup
 
Oma bob’s draadjesvleesbitterballen (8 stuks) €8,-

Bittergarnituur (8 stuks) €8,-


