
STREETFOOD
SANDWICH CLUB  8,00
Ambachtelijk brood met kip, spek, 
champignons & pikante cocktailsaus

SANDWICH CARPACCIO 8,50
Ambachtelijk brood met 
truffelmayonaise, zongedroogde tomaat 
& parmezaan 

SANDWICH BRUTAL  8,00
Warm ambachtelijk brood met tomaat 
tapenade, serranoham, mozzarella & 
basilicumcrème

BRUTAL BURGER  11,50
Runderburger 180gr. met sla, tomaat 
relich, jalapeno, bacon, gebakken ui, 
cheddar, nacho’s & sweet BBQ-saus

VEGGIE BURGER       10,50
Licht pikante veggie Cajunburger 
160gr. met sla, tomaat relich, jalapeno, 
gebakken ui, cheddar, nacho’s & 
guacamole 

BRUTAL DOG  8,50
Jalaperio Cheesedog 120gr. met 
kaasmix, gebakken ui, augurk, jalapeno, 
nacho’s & sweet BBQ-saus

MIXED SALAD               VANAF 6,50
Verse salade met tomaat, komkommer, 
dressing & ambachtelijk brood.
Eventuele toevoeging van kip of scampi

FLAMMKUCHEN  8,50
Zelfgemaakte flammkuchen uit de oven 
met spek, ui, tomaat & rucola

TRADITIONAL
INDONESIAN SATÉ  8,00
3 Sate’s 70gr. (Kip/Vlees) op traditioneel 
Indonesisch familie recept met 
zelfgemaakte atjar & kroepoek

BRUTAL BITES
SCAMPI            9,50
Gegrilde Scampi’s in huisgemaakte 
roomsaus met brood

BEEF  9,00
Biefstukreepjes in teriyakisaus & lente-ui

SOUFLAKI  9,00
Spiesjes met Tzaziki saus, garnering & 
brood

LAMB  11,00
Gegrilde ‘Nieuw zeelandse’ lambchops 
op aziatische wijze

SWEET POTATO FRIES        8,00
Zoete aardappelfrietjes met guacamole 
& truffelmayonaise

GARLIC FRIES          8,50
Zoete aardappelfrietjes met kaasmix 
topping uit de oven, knoflookolie, 
guacamole & truffelmayonaise

BARBACOA FRIES  9,50
Zoete aardappelfrietjes met kaasmix 
topping uit de oven, barbacoa, 
guacamole & truffelmayonaise

BREAD DELICIOUS        9,50
Verschillend ambachtelijk brood met 
aioli, humus, zelfgemaakte tapenade, 
tomaat salsa & garnituur

CRAZY CHEESE        12,50
3 verschillende soorten kaas met 
appelstroop, mango chutney, garnering 
& brood

MEAT LOVE  13,50
2 verschillende soorten ‘vers afgesneden’ 
vlees, Indische gehaktballetjes, aioli, 
garnering & brood

EL NACHO TRADIONAL       6,50
Nacho’s uit de oven met jalapeño/
kaasmix topping, guacamole & salsa

EL NACHO BARBACOA  8,00
Nacho’s ui de oven met barbacoa/
jalapeño/kaasmix topping, guacamole 
& salsa

SNACKS
KROKETTEN PARTY  8,50
3 verschillende soorten Oma Bob’s 
kroketten met brood, garnering & 
bijhorende saus

GOOD-OLD BITTERBAL  7,00
Gefrituurde Oma Bob’s draadjesvlees 
bitterballen met mosterd mayonaise

THE BITTERBAL 2.0  8,00
Laat je verrassen! Een mix van 2 soorten 
ambachtelijke Oma Bob’s bitterballen 
met bijhorende saus

TEMPURA SCAMPI         7,50
Gefrituurde scampi’s met bijhorende 
saus

SPICY HOT LOEMPIA’S   7,50
Zelfgemaakte pikante Mini loempia’s 
met soya - chili saus

WHAT THE SNACK!  10,50
Mix van verschillende gefrituurde 
snacks, kaas, olijven, brood, garnering & 
bijhorende saus

EMPANADILLAS  8,00
Kip Empanadillas met garnering,
salsa & chili saus

LET OP!  Al onze producten worden 
in één dezelfde keuken bereid, dus 
kruisbesmetting kunnen we nooit 

volledig uitsluiten.

Ook kunnen al onze producten noten, 
gluten of sporen van beide bevatten. Dit 

kunnen wij niet volledig tegengaan.

EAT.
DRINK.
SHARE.

Heeft u een allergie, geef dit alstublieft aan zodat onze keuken hier rekening mee kan houden. 
Vraag het personeel voor meer info hierover.

KITCHEN
CLOSED
@ 22:00


