
LUNCH
SANDWICH WARM VLEES
varkensvlees met champignons, uien en curry

PITTIGE TOSTI CHILI
pittig gekruid rundvlees met kaas, sla en chilisaus

OPEN TOSTI KIP
in kerrie gemarineerde kippendijen met guacamole, 
cheddar, jalapeños en ketchup

TUNA MELT
tonijnsalade gegratineerd met cheddar, met rode ui, 
tomaat en sla op landbrood

TOSTI GEITENKAAS
geitenkaasspread met truffelhoning en walnoten

CROQUE-MONSIEUR BOKAAL
met boerenham, Gruyère en Emmentaler bechamel

‘DE ROTTERDAMSCHE’ KROKETTEN  
OP BROOD
twee ambachtelijke rundvleeskroketten geserveerd met 
landbrood en mosterd

LANDBROOD OSSENWORST
met guacamole en ei

SANDWICH STEAK TARTAAR
fijn, rauw, rundvlees met kappertjes-mayonaise en 
gefrituurde kappertjes

SALADES
SALADE GEITENKAAS
geitenkaas met sinaasappeldressing, tomaten en 
walnoten

CAESAR SALADE
met kippendij, little gem, ei, grana Padano, bacon en 
knoflook croutons
(5 gamba’s ipv kippendij 14.50)

CAPONATA BURRATA
zoetzure, koude, aubergine stoof, met Burrata,
aubergine, tomaten, kappertjes, courgette, 
pijnboompitten, rozijnen en balsamico siroop

8.00

8.00

8.00

7.50

7.50

8.50

7.50

7.50

8.50

11 .50

13.00

13.50

GERECHTEN
STEAK TARTAAR (± 100gr)
fijn, mager rundvlees op smaak gebracht met
o.a. kappertjes mayonaise, augurk, kappertjes, sjalot en 
een ‘64 graden’ ei

FISH & CHIPS
kibbeling geserveerd met huisgemaakte ravigotte en 
frites

VEGETARISCHE BURGER 
burger van kidney bonen met kaas, ui-tomaat chutney, 
speciale burgersaus en frites

BOKAAL BURGER
burger van rundvlees met tomaten, augurk, kaas, 
tartaarsaus en frites (met bacon + 1.00)

STOOFVLEES FRITES
in bier gestoofd rundvlees geserveerd op frites met 
piccalilly en mayonaise

DINER
KIPSATÉ (180gr)
gemarineerde kippendijen met atjar, kroepoek, satésaus 
en frites

ENTRECOTE  (200gr)
met sjalottenjus en gebakken groenten

PASTA MET GAMBA’S
linguine met rode peper, knoflook, peterselie, garnalen 
bisque en antiboise

PASTA FUNGHI
linguine met champignonroomsaus, paddenstoelen en 
parmezaanse kaas

ZOET
APPELTAART

CARROTCAKE 

TIRAMISU 
met espresso schuim 

11 .50

14.00

15.50

15.50

13.00

13.50

21.50

15.00

13.50

4.50

4.50

7.00

SNACKS DELUXE

CALAMARES
knoflook, citroen en peterselie aioli

KIPVLEUGELS
huisgemaakt, gepekeld, langzaamgegaard  
en gefrituurd (6 stuks)

KRABBETJES
huisgemaakte, langzaamgegaarde  
varkensribbetjes (6 stuks)

CAMEMBERT UIT DE OVEN
met brood en bierstroop

NACHO’S
met kaas, crème fraîche, chilisaus en guacamole

NACHO’S MET CHILI
met pittig rundvlees, kaas, crème fraiche,  
chilisaus en guacamole

12:00 - 22:00

17:00 - 22:00

11:00 - 22:00

11:00 - 16:30

12:00 - 22:00

Vind ons op Untappd, Instagram & Facebook

SNACKS

BROODPLANK
met knoflook boter, olijvenroomkaas en  
tomaat-paprika tapenade

BITTERGARNITUUR 
frikandellen, kaastengels, bitterballen,  
groente kroketjes (16 stuks)

‘DE ROTTERDAMSCHE’ BITTERBALLEN
6 stuks

KAASTENGELS 
6 stuks

GROENTE KROKETJES
6 stuks

MINI FRIKANDELLEN
8 stuks

OLIJVEN

VERSE FRITES
met mayonaise

ZOETE AARDAPPEL FRITES
met mayonaise 

PLATEAU’S

COMBI DELUXE
combinatie van 4 x kaas, 4 x vleeswaren, 
krabbetjes, calamares en kipvleugels

COMBI
• 4 x kaas & 4 x vleeswaren
• 6 x kaas & 6 x vleeswaren
• 8 x kaas & 8 x vleeswaren
combinatie van de wisselend kazen en vers  
gesneden vleeswaren, geserveerd met huisgemaakte  
chutney, truffel mayonaise, notenbrood, crostini’s  
en bierstroop

VLEESWAREN
• 3 stuks
• 4 stuks
• 5 stuks 
wisselende vers gesneden vleeswaren, geserveerd  
met truffelmayonaise en crostini’s

KAAS
• 3 stuks
• 4 stuks
• 5 stuks
wisselende kazen, geserveerd met huisgemaakte chutney,  
notenbrood en bierstroop

8.00

8.50

8.50

9.00

8.00

10.50

42.50

20.00
29.50
39.00

6.00

15.00

6.50

7.00

7.50

6.50

4.50

3.50

4.00

8.50
11 .50
14.50

8.50
11 .50
14.50

12:00 - 23:00

12:00 - 23:00

12:00 - half uur voor sluit


