
brood
OMELET NATUREL  9,50
+ tomaat en kaas 11,50
+ gerookte zalm 13,50

RUSTIEK BROOD MET

 HUMMUS       met gegrilde aubergine 9,50

 CRÈME VAN AVOCADO  gepocheerd ei 9,50

 DRAADJESVLEES CROQUETTE Oma Bob 9,50

 MANCHEGO KAAS  9,50
 met appel-perenstroop en mosterd crème  

 LICHTGEROOKTE CARPACCIO 11,50
 met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas 

SALADE GEROOKTE KIP 9,50
met komkommer, tuinkers en toast

GEROOKTE ZALM op toast 15,50
met gepocheerd ei en Hollandaise saus

soepen & salades
DOPERWTENSOEP met munt en paling  9,25

RIJKE KREEFTENSOEP  12,50
met diverse vissoorten

CAESAR SALADE met 14,50    17,50
gemarineerde lauw warme kip, croutons, gepocheerd 
ei, Parmezaanse kaas en krokante San Daniele ham

GEITENKAAS SALADE  14,50    17,50
met honing, gerookte rode bietjes en walnoot 

SALADE NICOISE met 15,50    19,50
verse tonijn, haricots verts, gekookt ei 
en tonijn mayonaise

* Maaltijd salade met Franse frites

M           L*    

plateau quartier (2 pers)

Geniet samen van verschillende 
kleine gerechtjes met o.a.: Amster damse 

ossenworst, lichtgerookte Carpaccio, 
Camembert, gerookte Zalm, Olijven, Crudité 

met aïoli en brood met gezouten boter 

24,50

les enfants

KIPNUGGETS 
van Oma Bob, met Twister 

frites en appelmoes  8,50

OMA BOBS CROQUETTE 
met Twister frites en appelmoes  8,50

HUISGEMAAKTE 
PANNENKOEK 
met stroop en 
poedersuiker  7,50

appetizers
ZEEUWSE BIO OESTERS per stuk   3,00

GEMENGDE NOTEN & OLIJVEN 5,50

BROOD       met aïoli en gezouten boter 5,50 

SAN DANIELE HAM & BRUSCHETTA 6,50
met gemarineerde tomaat

TARTE FLAMBÉE 
- Elzasser: met crème fraîche, spek en ui 9,50
- Groene asperges en truffelkaas 10,50
- Gerookte zalm en crème fraîche  12,50

OMA BOBS BITTERBALLEN per stuk 1,00 

ESCARGOTS PETIT GRIS uit de Bourgogne, 
lauwwarm met kruidenboter en Gruyère

11,50 lunchmenu*
2-gangen  28,50

inclusief koffie of thee
*binnen één uur geserveerd



entrées
RATATOUILLE MET GEPOCHEERD EI 10,50
recette authentique!  

GARNALEN CROQUETTE
van Oma Bob met gefrituurde peterselie 

LICHTGEROOKTE CARPACCIO 13,50
met Parmezaanse kaas

CLASSIC STEAK TARTAAR à la minute 14,50

HUISGEROOKTE ZALM van Eric-Jan Fransen  16,50
met aardappelsalade en peterselie vinaigrette

TERRINE VAN EENDENLEVER  17,50
met brioche en peren-pruimen chutney 

desserts
HUISGEMAAKTE ADVOCAAT 7,50
met bitterkoekjes en eiwitschuim 

DAME BLANCHE 8,00
van roomijs met warme  chocoladesaus

HANGOP 8,50
met rood fruit en crumble

WARME APPEL GALETTE 9,25
met amandelspijs en roomijs

KAASPLANK met 4 soorten  12,50
geaffineerde kaas, appelstroop en kletzenbrot 

CAFÉ GOURMAND 7,50
met koffie/thee naar wens

specialité

vraag ons team 
naar het menu en 
extra gerechten 
naast de kaart

zwitserse kaasfondue
Iedere zondag (en op verzoek)
Met brood en groente garnituur 

19,50 pp - kinderen 12,50 pp

één 9,00 / twee 14,50

hoofdgerechten
RATATOUILLE  met aardappelgratin 17,50
en basilicum dressing. Recette authentique! 

VEGETARISCH GERECHT VAN DE DAG 

ROODBAARS met Provençaalse 22,50
groenten, basilicum en choronsaus   

TONIJNSTEAK met oosterse groenten, 25,50
Franse frites en soja-sesam saus  

ABERDEEN ANGUS HAMBURGER 18,50
met uienchutney, bacon, augurk, oude cheddar 
kaas, Franse frites en groene salade 

CLASSIC STEAK TARTAAR à la minute 21,50
met groene salade en Franse frites

KALFSLEVER (indien voorradig) 23,50
met appel, ui en spek. Franse frites

TOURNEDOS met klassieke saus
groente en Franse frites 

19,50

25,50

Heeft u een allergie? Meld het ons!

bijgerechten
FRANSE FRITES 3,50

ZOETE AARDAPPEL FRITES 3,50

GROENE SALADE 3,50

SEIZOENSGROENTEN 3,50

staartstuk
ons beroemde malse bief met bearnaise 

saus, Franse frites en frisse salade  29,50
(Iedere vrijdag, zaterdag en zondag) 


