VANAF 16:00 UUR

A LITTLE SOMETHING
Olijven |VG| 4
Brood met dips |V| 6
Nacho’s met cheddar, jalapeños, zoetzure ui, crème fra che en guacamole |V| 7.5
Spicy chickenwings met sriracha mayonaise | 9.5
Oma Bobs bitterballen met mosterd | 6,5
Bospaddenstoelenkroketjes met truffelmayonaise |V| 6,5
Gamba kroketjes met aioli | 7
Thai green curry bites met chilisaus | 7
Kaasrolletjes met chilisaus |V| 6
Vegetarische mini loempia’s met chilisaus |V| 6.5

I LOVE TO SHARE...
Snacks - bitterballen, gamba kroketjes, bospaddenstoelenkroketjes en
kaasrolletjes | 14.5
Charcuterie - serranoham, truffelworst, gerookte ossenworst en Amsterdams
zuur | 15.5

BURGER TIME!
Oslo’s classic burger briochebol met een beef patty, bacon, cheddar, tomaat,
uiencompote, sla, augurk, kimchimayonaise en BBQ-saus | 13.5
Zwarte bonenburger Zwarte bonenburger op een briochebol met cheddar,
guacamole, mangosalsa, zoetzure ui, tomaat en sla |V| 13.5
Burger van het moment vraag onze bediening | dagprijs

SOUP & SALAD
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

VANAF 18:00 UUR

STREETFOOD
MEAT
Yakitori spiesjes van kippendij uit de Josper met lente-ui en sesam | 9
Krokante pekingeend met gestoomde flensjes, komkommer, lente-ui
en hoisinsaus | 10
Estufado runderstoofvlees met kaneel, komijn, amandel en rozijnen | 9
Merguez gegrilde worstjes van lamsvlees met kruidencouscous en
knoflookyoghurt | 9
Beef teriyaki met taugé, Chinese kool, kastanjechampignons en
rode peper | 9.5

FISH
Thaise viskoekjes met chilisaus | 8.5
Gravad lax in rode biet en vadouvan gemarineerde zalm met
wasabimayonaise en gefrituurde mie | 8.5
Bouillabaisse rijkgevuld met schaal- en schelpdieren met saffraanaioli
en een crouton van brioche | 9
Mosselen marinara uit de Josper, met witte wijn, room, ui en peterselie | 9
Tonijn tataki met sesamkorst, zoetzure komkommer en 5 spices-aubergine
kaviaar | 9.5

VEGGIE
Bruschetta van brioche met geroosterde paddenstoelen en Fontina |V| 7.5
Falafel met yoghurt, guacamole en zoetzure rode ui |V| 7.5
Bietenrisotto met geitenkaascrème, walnoot, mizuna en truffelolie |V| 8.5
Tofuspiesjes met curry-satésaus en koriander |V| 8.5
Flammkuchen met roquefort, rode ui, peer, Parmezaanse kaas, walnoot
en rucola |V| 9

VANAF 18:00 UUR

THE REAL DEAL
Bavette met geroosterde sjalotten, rode wijnjus en frites | 22.5
Heilbotfilet met geroosterde rode biet, kruidencouscous en
saffraan-botersaus | 17.5
Spareribs met Japanse sesamlak en lente-ui | 18.5
Today’s special vraag onze bediening | dagprijs

ON THE SIDE
Veggies - geroosterde rode biet met balsamico en basilicum |VG| 4.5
Kruidencouscous met citroen-olijfolie |VG| 4.5
Truffelfrites met parmezaan, truffelolie en mayonaise |V| 4.5
Frites met mayonaise |V| 3.5

YOU GET WHAT YOU DESSERT
Tarte tatin met crème fra che | 7.5
Sorbet 3 bolletjes sorbetijs |VG| 7
Mississippi mudpie met karamel | 6.5
Boston cheesecake met bloedsinaasappelsorbet | 6.5

HAVE YOU DESSERT AND DRINK IT, TOO
Scroppino Our/Amsterdam vodka, cava en citroensorbet | 7.5
Espresso martini met Absolut vodka en Kahlua |VG| 9.5
Affogato bol vanille ijs en espresso | 4.5
Special coffee Irish / Spanish / Italian / French / Baileys | 7

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.
V = Vegetarisch, VG = Vegan

