Ontbijt & Lunch

9.00-16.00

BROODJES keuze uit wit of bruin brood

OSLO ONTBIJT
Roomboter croissant
met jam&boter|V|of ham&kaas|3/3.5
Turkse yoghurt
met granola en seizoensfruit |V|6.5
Açai bowl
met granola en banaan |V/Vegan mogelijk|7
Wentelteefje
van brioche, met rood fruit compote en crème fraîche|V|6
Oslo ontbijt (tot 12.00 uur)
toast met 2 gebakken eitjes, ham & kaas, roomboter croissant
en yoghurt met granola en seizoensfruit |10.5

Warme beenham
op geroosterde brioche met zuurkool en honing-mosterd vinaigrette|8
Tuna melt
tonijnsalade met gesmolten cheddar en kruidensla|7.5
Broodje geroosterde groenten
met hummus en citroenolie |VG|7.5
Club BLTC
krokante bacon, geroosterde kipfilet, sla, tomaat en
basilicummayonaise|9.5
Kalfskroketten
met mosterd, pickle relish en zoetzure rode ui|8

SOEP&SALADE

EIEREN
Uitsmijter
op wit of bruin brood, naturel|met topping:
kaas/ham /spek/tomaat|7.5|€0.50 per topping
Bagel Royale
gepocheerde eieren, gerookte zalm, avocado, roomkaas en
bosui|9
Bagel Benedict
gepocheerde eieren, krokante bacon en guacamole|8.5

Soep van de dag
vraag onze bediening |V|6.5
Caesarsalade
geroosterde kip, een hardgekookt eitje, Romaine sla, ansjovis,
parmezaan, kappertjes, briochecroutons en Caesardressing|14
Poké bowl – rijst, sugarsnaps, komkommer, radijs, avocado,
edamame, granaatappelpitjes |VG|12.5 met gerookte
zalm|14.5

TAART
TOSTI’S & CROQUES

Tosti
op wit of bruin brood met kaas|V|of ham & kaas of kaas &
tomaat|V|4/4.5
Croque Monsieur
op wit casinobrood met ham|7.5
Croque Madame
op wit casinobrood met ham en een spiegeleitje|8

BAGUETTES
Old Amsterdam
met mosterd en pickle relish |V|5.5
Eiersalade
met truffel en bieslook |V|6
Gerookte zalm
met wasabimayonaise en avocado|6.5

Boston cheesecake, Mississippi mud pie of taart van de
week|4.5

FLAMMKUCHEN UIT DE JOSPER Vanaf 11.00 uur
Vega
met roquefort, rode ui, peer, Parmezaanse kaas, walnoot en
rucola|V|9

STREETFOOD Vanaf 11.00 uur

Oslo’s classic burger
beef patty met bacon, gerookte cheddar, tomaat, sla, uiencompote,
pickle relish, kimchi mayonaise en BBQ-saus|13.5
Zwarte bonen burger

op een briochebol met cheddar, guacamole, mangosalsa,
zoetzure ui, tomaat en sla|V|13.5
Frites
met mayonaise |V|3.5
Truffelfrites
met mayonaise |V|4.5

Heeft u last van een allergie? Laat het ons weten. V: vegetarisch VG: vegan

