Gl ass

Dranken

Fashion, Art &
Design space.
Exclusieve streetwear en sneakers.

Koﬃe
Americano
Espresso
Doppio
Macchiato
Cappuccino
Flat White
Latte Macchiato
Warme Chocolademelk
Slagroom
Havermelk
Decafé

2.6
2.6
3.7
2.7
2.9
3.9
3.2
3.0
0.5
0.5
0.5

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

2.6
3.2
3.2
3.2

Sappen
Jus d’orange
Grapefruit
Mix grapefruit / sinaasappel

3.5
3.5
3.5

Katerdrankjes
Bloody mar y
Mimosa
Espresso Martini
Gingerbeer espresso

8.5
7
10
5

Frisdranken
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 Henr y Pink
Grapefruit

3

Grote ﬂes plat/bruis

6

Adres
Schapenmarkt 10.

Koek waus

Super coole winkel.
Vooral voor vrouwen.
Van kleding tot
sieraden en schoenen.
Ze hebben (bijna) alles!
Adres
Vughterstraat 19.

Westside

Stor ytelling concept
store. Met een
ﬂinke passie voor
kunst, kleding en
planten.
Adres
Ver wersstraat 19-21

Hype Heroes

Adres
Vughterstraat 29
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Tante Wonnie
Surinaams restaurant.
Fa Waka! Hier moet je
zijn voor een goede
lunch of voor je
brakke zondag.
Adres
Hinthamerstraat 115
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Ont

Fashion & Lifestyle
for the gentlemen
rebel. Van kleding
tot interieurstukken, alles voor de
man!

s
oa

Start je dag goed bij
Boas met een lekker
ontbijtje (tot 12:00).
Je kunt kiezen uit:
� Yoghurt Bowl
� Eggs Benedict
� American Pancakes

Oesters

7.5

Vega kroketten

9

Rundvlees kroketten

9

Hell yes! Slurpen maar.
Keuze uit 3, 6 of 9 oesters.
Avec le frambozenazijn en citroen
Zuurdesembrood met twee kroketten
Zuurdesembrood met twee kroketten

Caesar sandwich

Met kip / asperge / caesar dressing /
gepocheerd eitje / little gem /
tomaat en Parmezaanse kaas

Club S andwich

De klassieker / little gem /
tomaat / bacon / ei / kaas / kip

Steak tartaar

Rundvlees / heel ﬁjn gesneden /
vinden we lekker / met croutons /
en een verse eidooier / en frietjes!

9

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

8.5

Croissant

4

American pancakes

7.5

Eggs benedict

8.5

Met jam / lekker knoeien

Ahornsiroop / boter

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

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

Zoete aardappelwafels

Bospaddenstoelen / cherr ytomaten /
hangop / rucola en pinda’s

11

Salades

Burrata

13.5

Caesar

13.5

Pistache / venkel en sinaasappel

9.0

Kip / asperges / tomaatjes /
little gem / Parmezaanse kaas
en een zachtgekookt eitje

To e t -To e t !
Brioche

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.

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

Kip krokant / rode remouladesaus
Romeinse sla en zuurtjes

Octopus(sy)
8.5

8.5

.

Tonijnsal ade

Schnitzel
7.5

Bisque

10

9.5

Augurk / zuurtje / bieslook

8 tentakels / eentje op je broodje
honing mayonaise en sla.
Party on a plate!

Shrimpy

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

6.5

Kreeftensoep

Zalm

Gerookte zalm / guacamole
uitje in het zuur / zwemmen!

Huisgemaakte tomatensoep
Gepofte tomaten / oregano en balsamico

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

Hungry?

Soepen!

15
20

Bossche Bol 4.5
8

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

8

Van de bakker,
Nick zijn lievelings.

Appeltaart 4.5

Cheesecake 4.5
8

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!

