
Beste reiziger(s),  
welkom aan boord -
I ’m your local guide. 
Enjoy the ride.

Lekker om te delen / tijdens het 
borrelen / als je een kater hebt / 
of juist niet / dat is ook een keer fijn.  

Nacho’s        9 
Avocado / zure room / peterselie 
/ kaas / gehakt en een zuurtje / vega kan ook!

Bitterballen               8/14.5
8 of 16 stuks / rundvlees / grove mosterd

Zuurdesembrood       5.5
Boter / oli jfolie / peper en zout 

Albondigas       6.5
Gehaktballetjes / tomatensaus 

Grillworst        6
Warm / uit de oven / verband je vingers niet 

Kaastengels       6.5
Lekker je mond verbranden / omdat je 
niet kan wachten / heeeeet! 

Sardines Ortiz       6
Blikje op tafel /  niet te moeili jk 
/  met een beetje brioche 

Calamaris met tartaarsaus     6
Lekker,  vers uit de zee! In een krokant jasje.

Omdat er altijd iets te 
vieren is! Je verjaardag, 
het einde van je relatie of 
tinderscharrel .  Je buur-
vrouw die verhuisd is of 
gewoon het leven. 

Bossche Bol 4.5
Lekker slagroom happen! Je 
kunt hem bijna niet normaal 
eten. Man-o-man zo lekker.  

Appeltaart 4.5
Van  de bakker,  
Nick zi jn l ievelings.

Cheesecake 4.5  
Niet  te bestellen als je 
lactose intollerant bent
(of dicht bij  de WC gaan 
zitten).  

Carrotcake 4.5  
Worteltjestaart,  heus niet
gezond. Wel heel erg lekker!

Kaasplank 12.5
Eindeli jk,  lekker met een 
portje erbij .  Of zonder, kaas 
is alti jd een goed idee! 



Zuurdesem broodje     5.5
Met boter / en zout / lekker veel van eten
/ dan lust je dadeli jk niets meer

Steak tartaar      9 
Rundvlees / heel fijn gesneden / 
vinden we lekker / met croutons / 
en een verse eidooier / niet zwangerschapsproof

Geroosterde aubergine    8
Parmezaanse kaas / mozzarella / 
pijnboompitten / hummus /
hangop / tomaatjes  en pinda’s

Soepen

Huisgemaakte tomatensoep    6.5
Gepofte tomaten / oregano en balsamico 

Bisque        8.5
Kreeftensoep 

Oesters       7.5
       15
Hell yes! Slurpen maar.     20
Keuze uit 3,  6 of 9 oesters.  
Avec le frambozenazijn en citroen. 

 

Echte mannen eten burgers, en vrouwen 
ook. Behalve als je je eerste date hebt. 

Verplicht om met je handen te eten!

KIEP-burger 12
Brioche / gesuikerde ui /  hangop / tomaat / 

augurk / cheddar / sla

BOAS-burger 12
Brioche / pica-l i l ly /  wie? / nee Boas / truffel-

mayonaise / tomaat / augurk / bosui /  
cheddar / sla /  truffelmayo 

FALAFEL-burger 12
Bospaddenstoelen / spinazie / met brioche / 

cheddar / hangop / gesuikerde ui 

Zoete aardappelwafels    8.5
Bospaddenstoelen / cherrytomaten 
hangop / rucola en pinda’s

Pimientos de padron     6
Uit het vuistje / lekker zout / 
steeltje niet opeten 

Schnitzel       11
Gemaakt van bavette / citroen 

Picanha      11
Staartstuk / super mals
/ met kruidenboter

Bloemkool steak      8
Je raadt het nooit /  oh toch wel /  
bloemkool / met sinaasappel beurre blanc 

Truffelpasta met garnaaltjes   10
Zoals ze in Italië ook serveren / 
garnalen / pasta / truffel en 
Parmezaanse kaas

Kabeljauw       11
Salieboter / paddenstoelen en tomaat

Knoflook broccoli     4
Parmezaanse kaas en boter 

Rozeval aardappeltjes     4
Tijm / knoflook / olie /
lekker in het schilletje

Gesuikerde uien      3
Knoflookboter / peper en zout
 

Worteltjes      4
gekarameliseerd / yoghurt-granaatappel
en bosui

Champignons      4
Balsamico-ketjap en ti jm  

Dames en heren, beste reizigers. 
Welkom aan boord!  Ik ben Boas, de 

hoofdconducteur van deze trein,  your 
local guide.  Of je nu wil ontsporen of 

juist wil bijtanken. Wij nemen je graag 
mee op reis.  Take a seat and enjoy the 

ride.

Al onze gerechten zijn wat kleiner, om 
samen te delen of helemaal voor jezelf.  

Gooi de tafel maar vol,  of bestel per 
gerecht. Alles mag! Heb je vragen of 
allergieën? Geef dit dan door aan het 

personeel! x Team Boas

H u n g r y ?
Sa la d e s

Burrata      11.5
Pistache / venkel en sinaasappel

Caesar      11
Kip / asperges / tomaatjes /
l ittle gem / Parmezaanse kaas
en een zachtgekookt eitje



Glass
Fashion, Art & 
Design space. 

Exclusieve street-
wear en sneakers. 

Adres 
Schapenmarkt 10.

Dranken

Koffie
Americano      2.6
Espresso      2.6
Doppio      3.7
Macchiato      2.7
Cappuccino      2.9
Flat White      3.9
Latte Macchiato     3.2
Warme Chocolademelk    3.0
Slagroom      0.5
Havermelk      0.5
Decafé      0.5

Thee
Een zakje      2.6
Verse muntthee      3.2
Gember-limoen thee    3.2
Gember-sinaasappel thee   3.2

Sappen
Jus d’orange     3.5
Grapefruit       3.5
Mix grapefruit /  sinaasappel   3.5

Katerdrankjes
Bloody mary     8.5
Mimosa       7
Espresso Martini      10
Gingerbeer espresso    5

Frisdranken      3
Sourcy rood / Sourcy blauw 
/ Pepsi cola / Pepsi max / Sisi  /  
Sprite / Cassis /  Lipton Ice Tea 
/ of green / Giger Ale / Rivella / 
Tonic / Bitter Lemon / Chocomel
 / Fristi  /  Ginger Beer / Appelsap / 
Tomatensap / Thomas Henry Pink 
Grapefruit 

Grote fles plat/bruis    6

 

Beste reiziger(s),  
welkom aan boord -
I ’m your local guide. 
Enjoy the ride.

Koekwaus
Super coole winkel.  
Vooral voor vrouwen. 
Van kleding tot 
sieraden en schoenen. 
Ze hebben (bijna) alles! 

Adres 
Vughterstraat 19.

Westside
Storytelling concept 
store. Met een 
flinke passie voor 
kunst, kleding en 
planten. 

Adres
Verwersstraat 19-21

Hype Heroes
Fashion & Lifestyle 
for the gentlemen 
rebel.  Van kleding 
tot interieurstuk-
ken, alles voor de 
man!

Adres
Vughterstraat 29

Tante Wonnie
Surinaams restaurant. 
Fa Waka! Hier moet je 
zijn voor een goede 
lunch of voor je 
brakke zondag.

Adres
Hinthamerstraat 115



B ri o c h e

Een groot gevuld briochebroodje. 
Onze specialiteit.  Je mag zelf kiezen wat je 
er graag op wilt.  De keuze is reuze. Komt ie: 

Schnitzel      7.5
Kip krokant / rode remouladesaus
Romeinse sla en zuurtjes  

Octopus(sy)     7.5
8 tentakels / eentje op je broodje
honing mayonaise en sla.  
Party on a plate! 

Shrimpy      7.5
Kroepoek / komkommer / bloemkool
tapioca / vers uit de zee / heerlie-de-peerlie 

 

Yoghurt Bowl       8.5
Granola / yoghurt / mango espuma 
bosbessen / aardbei /  lekker healthy 
/ houden we (soms) van.

Eggs benedict     8.5
Een groot feest / voor als je gisteren 
goed ontspoort bent / bospaddenstoelen 
spinazie / Hollandaise saus /
gepocheerd eitje en truffel 

Croque Madame     7.5
Toast met ham / kaas / gebakken ei 
Parmezaanse kaas en chil i  flakes.
Liever vega? Dat kan ook! 

Vega kroketten      8.5
Zuurdesembrood met twee kroketten   

Rundvlees kroketten    8.5
Zuurdesembrood met twee kroketten 

Caesar sandwich     8.5
Met kip / asperge / caesar dressing / 
gepocheerd eitje / l ittle gem / 
tomaat en Parmezaanse kaas
 

Beste reiziger(s),  
welkom aan boord -
I ’m your local guide. 
Enjoy the ride.

Zuurdesem broodje     5.5
Met boter / en zout / lekker veel van eten
/ dan lust je dadeli jk niets meer

Steak tartaar      9 
Rundvlees / heel fijn gesneden / 
vinden we lekker / met croutons / 
en een verse eidooier / niet zwangerschapsproof

Geroosterde aubergine    8
Parmezaanse kaas / mozzarella / 
pijnboompitten / hummus /
hangop / tomaatjes  en pinda’s

Soepen

Huisgemaakte tomatensoep    6.5
Gepofte tomaten / oregano en balsamico 

Bisque        8.5
Kreeftensoep 

Oesters       7.5
       15
Hell yes! Slurpen maar.     20
Keuze uit 3,  6 of 9 oesters.  
Avec le frambozenazijn en citroen. 

 

To e t-To e t !

S o e p e n !

H u n g r y ?

Sa la d e s

Burrata      11.5
Pistache / venkel en sinaasappel

Caesar      11
Kip / asperges / tomaatjes /
l ittle gem / Parmezaanse kaas
en een zachtgekookt eitje

.

Zoete aardappelwafels    8.5
Bospaddenstoelen / cherrytomaten /
hangop / rucola en pinda’s 

Oesters      7.5
Hell yes! Slurpen maar.     15
Keuze uit 3,  6 of 9 oesters.     20
Avec le frambozenazijn en citroen

Maak je keuze uit desem (bruin of wit) 
of een croissant super-de-luxe belegd met: 

Zalm       9.5
Gerookte zalm / guacamole
uitje in het zuur / zwemmen!

Pastrami      9.0
Gepekeld rundvlees / zuurtje
Piccalil ly-mayonaise en chil iflakes

Tonijnsalade     9.0
Augurk / zuurtje / bieslook

Huisgemaakte tomatensoep    6.5
Gepofte tomaten / oregano en balsamico 

Bisque        8.5
Kreeftensoep 

Omdat er altijd iets te vieren is! Je verjaar-
dag, het einde van je relatie of tinderschar-
rel.  Je buurvrouw die verhuisd is of gewoon 
het leven. 

Bossche Bol 4.5
Lekker slagroom happen! Je kunt hem bijna 
niet normaal eten. Man-o-man zo lekker.  

Appeltaart 4.5
Van  de bakker,  
Nick zi jn l ievelings.

Cheesecake 4.5  
Niet  te bestellen als je lactose intollerant 
bent (of dicht bij  de WC gaan zitten).  

Carrotcake 4.5
Worteltjestaart,  heus niet
gezond. Wel heel erg lekker!


