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menu

• OMA BOBS KROKETTEN OP BROODJE 10,50
legendarisch lekkere kroketten van Oma Bobs

• SOEP VAN DE WEEK 7,50
met brood, elke keer weer een smakelijke
verrassing

• AMERICAN STYLE HOTDOG 11,50
Hotdog met coleslaw, gebakken uitjes en
BBQ saus.

• CLASSIC BURGER 13,50
nu al een all time favorite!
glutenvrij broodje +1,50

• DOUBLE CLASSIC BURGER 15
glutenvrij broodje +1,50

• KAPSALON JACKFRUIT 14,00

• NACHOS 11,00
kaassaus, zure room, jalapeños, guacamole,
pico de gallo en gehakt

• TURKISH STYLE PIZZA 10,50
Dürum met vegan gehakt, aubergine, frisse-
aioli, granaatappel, cherry tomaatjes en
rucola

• BBQ PULLED JACKFRUIT 13,50
Met coleslaw en mangochutney, geserveerd
op een bostel bol
glutenvrij broodje +1,50

• TEMPEH SATÉ 13,00
Met aardappel wedges en atjar tjampoer

• BIET BOURGUIGNON 14,50
Franse stoof met bieten, portobello en
roseval aardappel. Geserveerd met foccaccia
glutenvrij brood +1,50

LUNCH SPECIAL

ALLERGENEN

BAR BITES

pub food

• FRIETJES MET HOTDOG 8,00
en ketchup

• KIDS PIZZA 6,50
tomaat en mozzerella

KIDSPROOF

ZIN IN ZOET?
VRAAG OM ONZE

HUISGEMAAKTE BAKSELS!
OOK LEKKER ALS DESSERT!

(weekend tot 17.00 uur)

• OMA BOBS BITTERBALLEN 8
de lekkerste bitterballen ter wereld (5 stuks)

• BITTERGARNITUUR 15,00
10 stuks bittergarnituur van Oma Bobs

• PIEMENTOS DE PADRÓN 7,00
dé tapa uit Galicië (Spanje) met de
groene pepers

• BROOD MET DIPS 7,00
glutenvrij brood +1,50

• OLIJVEN 4,50

• FRIET 4,25

• FRIET 4,25

• GROENE SALADE 4,00

SIDES

• GROENTECHIPS 4,00

• NOOTJES 4,00

• POPCORN 2,00

Tip: vraag ook om de Oproer kleurplaat!

Alle gerechten zijn 100% plantaardig.

Fun fact: voor de burger- en hotdog broodjes wordt de
bostel (overgebleven mout) uit de Oproer brouwerij
gebruikt.

SNACKS

Onze kaart is 100% plantaardig.
Vraag ons personeel naar de allergenenkaart.

Gluten
Wij bieden glutenvrije opties aan. Doordat er
in onze keuken met producten met gluten
gewerkt wordt, kunnen er helaas altijd
sporen van gluten voorkomen.


