Soepen
Zuppa di Pomodoro Toscana				
Toscaanse tomatensoep van perino-tomaten.

€ 6,00

Tom Yam Kung						€ 8,50
Thaise curry-vissoep met schaal- en schelpdieren.
Milou’s Specialiteitensoep				
Wij vertellen u graag wat deze is.

€ 7,00

Salades
Horiatiki Salata						
Griekse Boerensalade met feta en tzatziki.

€12,25

Insalata di Tonno della Nonna				
Een heerlijke frisse Toscaanse tonijnsalade.

€11,50

Inslata di Mozzerlla					
Salade met buffelmozzarella, San Daniella en
balsamicostroop.

€13,00

Inslata Formaggio						
Vier-kazen salade op Italiaanse wijze.

€13,25

Rundercarpaccio						
Van vers gesneden ossenhaas, met oude kaas
en truffelcrème.

€13,75

Luxe Broodjes – Wit of Bruin
Old Amsterdam						€ 6,00
Met een mosterd crème.
Spek								
Droog hard uitgebakken spek.

€ 6,00

Vitamine					 		€ 7,50
Oude kaas, serranoham, ei en seizoensgroente.
Tonijnsalade 					
Huisgemaakte tonijnsalade.

€ 9,25

Rundercarpaccio 						
€12,50
Met oude kaas, truffelcreme, pittenmix en garnituur.
Serranoham 						€ 8,00
Met zongedroogde tomaatjes en balsamicostroop.
Gerookte Zalm 						
Met wasabimayonaise.

€11,50

Oma Bob’s Kroketten met brood
Twee groentekroketten				
Twee rucola & kaas kroketten				
Twee rundvleeskroketten 				
Twee kalfskroketten					
Twee garnalenkroketten					

€ 9,50
€10,25
€ 9,50
€10,25
€12,00

Speciale Lunch
Varmrøkt Peppermakrell Filet				
€13,00
Gerookte makreel op Noorse wijze met pepertjes.
Sandwich Zalm						
€10,75
Sandwich met gerookte zalm, tonijnsalade en ei.
Antipasti Mediterraneo					
€13,00
Mediterraanse hammen, worsten en kazen.
Deutsche Curryworst 					
€11,50
Gerserveerd met een kaiserbroodje en currywürst saus.

Burgers
‘n ‘Dikke’ Bommelburger				
€11,75
Bommelburger-Ei 						
€12,25
Van Bommelwaardsrund
Avocadoburger vegan					
€12,75
Met tomatensaus
(+friet)
						€ 2,50

Panini’s
Old Amsterdam met tomaat en ui			
+ €1,00 serannoham

€ 6,25

Brie met honing en noten 				€ 9,50
Tonijnsalade						€ 8,50
Vlam met pittig gehakt en kaas 		

€ 9,50

Warme Lunch
Feta Sto Fourno						€ 9,50
Griekse warme fetakaas met olijven, tomaat en
pepertjes (piperies toursi). Geserveerd met brood.
Thai Style Mosselen					
€11,50
Mosselen in romige Thaise curry van kokosmelk,
gember, ui, knoflook en kool; licht pikant geserveerd.
Tortilla de Patatas						
€15,50
Spaanse aardappelomelet; geserveerd met zure
room en guacamole.

Plate Maaltijd
Wienerschnitzel						
Oostenrijkse wienerschnitzel geserveerd met
friet en mayonaise.

€19,50

Saté Ajam 							
Kipsaté in een potje op Javaanse wijze.
Keuze uit brood of friet.

€17,50

Om erbij te bestellen

Brood met smeersels					
Puntzak Friet met mayonaise				

€ 5,50
€ 3,50

Flammkuchen
Orginele							
Spekjes, ui en room.

€11,50

Gratinee							
Spekjes, ui, kaas en room.

€12,50

Vis								
Gerookte zalm, ui, kaas en room.

€13,50

Carpaccio							
Truffelcrème, pittenmix en oude kaas.

€13,50

Italiano							
Italiaanse kaas, verschillende groente en room.

€14,50

Bourgondische planken

Kaasplank							

€12,50

Gemengde Plank						
van kaas, ham en worst.

€14,50

Vegetarische borrelplank				
Laat u verrassen met vegetarische lekkernijen.

€15,50

Ons Gheluk Smulplank 					
Uitgebreid plateau met vis, kaas, ham, worst
en iets uit het vet.

€18,50

Voor bij de borrel
Oma Bob’s bitterballen
6 stuks							€ 7,75
8 stuks							€ 8,75
12 stuks 							
€10,95
Vette plank 12 stuks 					
Party snacks met dipsaus.

€10,50

Spicy Chickenwings					
Met chilisaus.

€7,50

Butterfly Garnalen 8 stuks				€6,00
Met chilisaus
Griekse kalamaris (inktvisringen)			 €10,50
Geserveerd met tzatizki.
Mini loempia 8 stuks				
Met chilisaus.
Veggie snacks
8 stuks 							
12 stuks 							

€ 5,25

€ 9,95
€12,50

Nacho’s met groente en kaas		
		
€ 7,50
Nacho’s met groente,kaas en gehakt 		€ 8,50
Griekse Kalamata olijven
			€ 3,50

Warme dranken

Koffie								
€2,75
Cappucino							
€3,00
Koffie Verkeerd						
€3,00
Espresso							
€2,25
Espresso Doppio						
€3,75
Latte Macchiato						
€4,00
+slagroom							€0,50

Latte Macchiato met smaakje

Latte met Hazelnoot					
€4,45
Latte met White Chocolate				
€4,45
Latte met Caramel						
€4,45
Latte met Vanille						
€4,45
Latte met Appelpiesiroop				
€4,45
+slagroom							€0,50
Verse Biologische thee					

€2,85

Verse Muntthee						
Verse Gemberthee					

€3,50
€3,50

Earl grey, groene thee, bosvruchten,
English breakfast, limoen gember, rooibos.

Warme Chocomel						
€3,50
Chocolata Cubana met rum				
€5,50
Moscow Hot Choc met vodka				
€5,50
Irish Hot Chocolate met Baileys			
€5,50
+slagroom							€0,50

