
 
SALADES (met breekbrood & roomboter) 
 
Tonijn  15,95
tataki van tonijn • kerstomaatjes • avocado • komkommer • radijs  

• notenmelange • sojaparels • wasabimayonaise • rode ui • crazy pea 
  
Smokey Zalm  15,95
ambachtelijk gerookte zalm • avocado • kerstomaatjes • notenmelange  

• komkommer • radijs • crazy pea • rode ui • citroenmayonaise 
 
Caesar  15,95
krokante kip • Parmezaanse kaas • avocado • kerstomaatjes • rode ui  
• komkommer • radijs • crazy pea • croutons • caesar dressing 
 

Burrata  15,95
burrata • radijs • avocado • komkommer • notenmelange  
• kerstomaatjes • rode ui • pesto • crazy pea 
 
 
POKÉ BOWLS
De basis van onze Poké Bowls: 
rijst • avocado • wakame • soja • edamame • zoetzure groenten  
• furikake • komkommer • sojaparels • krokantje • wasabimayonaise

Kies uw favoriete topping hieronder:
Tataki van Tonijn  15,95
Gemarineerde Zalmtartaar  15,95
Chicken  15,95
krokante kip • oosterse saus 

Beef Tataki  16,95
oosterse gegrilde diamanthaas 
Veggie  12,95
gemarineerde paddenstoelen 

Deluxe  16,95
gemarineerde zalmtartaar • tataki van tonijn

 
 
SOEPEN (met breekbrood & roomboter) 
 
Pomodori  6,95
huisgemaakte tomatensoep • basilicumolie • ongezoete room
 
Kreeftenbisque  9,50
romig • gebakken gamba’s • naar wens een scheutje cognac
 
Seizoenssoep  6,95
Benieuwd? Vraag ons personeel ernaar.    
 

 
BROODJES & ZO   
Wit Vloerbrood: Bloem, water, gist en een vleug je zout.  
Zonder melk bereid. De korst is, doordat het op de plaat is gebakken,  
rondom lekker krokant. Waldkorn Vloerbrood: Donker meergranen  
met zonnepitten, pompoenpitten en lijnzaad. Zonder melk bereid. 
Glutenvrij Brood: hierbij rekenen we een meerprijs van 1,50.  
Lunch van de Dag  dagprijs
Benieuwd? Vraag ons personeel ernaar. 
 
Sandwich Deluxe  12,75
triple sandwich • gerookte kip • komkommer • tomaat  

• slamelange • gebakken ei • bacon • kerriemayonaise 
 
Sandwich Carpaccio  12,75
licht gegrilde rundercarpaccio • gemarineerde kerstomaatjes  

• pijnboompitten • truffelmayonaise • rucola • verse Parmezaan 
 
Sandwich Zalm  12,95
ambachtelijk gerookte zalm • citroenmayonaise • rode ui  

• zoetzure groenten • kappertjes • avocado • crazy pea 
 
Sandwich Tonijn Tataki  12,95
licht gegrilde verse tonijn • avocado • crazy pea • sojaparels • zoetzure 

groenten • furikake • wasabimayonaise • edamame 

 

Drieluik  14,75
verrassing van kleine gerechtjes warm & koud • geserveerd met brood 

(inclusief pomodorisoep vooraf 18,95) 

 
 
WARM
 
Baked Egg-Avocado  11,75
2 muffins • spiegelei • avocado • rucola • wasabimayonaise  

• uitgebakken spek • furikake 
 
Bomenpark Lunch  12,95
pomodorisoep (en aansluitend) waldkorn vloerbrood met een bourgondische 

kroket • wit vloerbrood met kaas & spiegelei • grove mosterd 
 
Bourgondische Kroketten  9,95
waldkorn vloerbrood • 2 bourgondische kroketten • grove mosterd 
 
Pulled Pork ‘Boston But’  12,75
Bomenparkbol • langzaam gegaarde, ‘dry rub’ gemarineerde  

varkensschouder • harissamayonaise • koolsla • slamelange 
 

Nederlands Natuurvlees Hamburger  14,95
Bomenparkbol • op de BBQ gegrilde XL runderburger  

• truffelmayonaise • Goudse kaas • slamelange • gebakken ui  

• bacon • augurk • chips 

 

Outback Burger  18,95
Bomenparkbol • op de BBQ gegrilde XL runderburger • pulled pork 

• truffelmayonaise • Goudse kaas • slamelange • gebakken ui • bacon  

• augurk • chips 
 
Surf & Turf  16,25
waldkorn vloerbrood • licht gegrilde rundercarpaccio • gebakken gamba’s 

• truffelmayonaise • rucola • Parmezaanse kaas • pijnboompitten 
 
 

TIK EEN EITJE
 
Uitsmijter  11,50
waldkorn vloerbrood • 3 gebakken spiegeleieren • ham, kaas en/of spek 
 
Uitsmijter Carpaccio  15,95
waldkorn vloerbrood • licht aangegrilde rundercarpaccio  

• 3 gebakken spiegeleieren • pijnboompitten • truffelmayonaise  

• verse Parmezaan 
 
Omelet  12,95
waldkorn vloerbrood • ham, kaas, spek en/of paddenstoelen 
 
 
KIDS
Tomatensoepje  4,25
Boterham  3,25
wit vloerbrood • kaas, beenham, jam, appelstroop of hagelslag  
Gebakken Ei  3,95
wit vloerbrood • mini-uitsmijter • ham en/of kaas 
Kroket  5,25
wit vloerbrood • bourgondische kroket • mayonaise 
Poffertjes  (12 stuks)  8,25
in roomboter gebakken • poedersuiker 
Tosti  6,95 
wit vloerbrood • ham & kaas  
Hot Dog  9,50
BBQuality runderworst • zoetzure groenten • krokante uitjes  

• tomatensalsa • hotdog broodje



BIER
 

Brand Pils          2,95
Ciney Blond          5,10

Affligem Tripel          5,10 
Wisseltap           5,10

Wisselfles                    wisselend 
Texels Skuumkoppe         4,95 
Texels Dubbel          4,95 
Texels Vuurbaak          4,95 
Liefmans           4,50 
Brouwerij ‘t IJ IPA                     5,15 

Brand Weizen          5,10
Averbode           5,35
Amstel Radler          4,15
Amstel Radler 0,0%          4,15 
Heineken 0,0%          4,15
Brand Weizen 0,0%          5,10

WHISKY, COGNAC, LIKEUREN &  MEER
 
Whisky                vanaf 6,25
Bessenjenever, Vieux          3,95
Jenever (Oud & Jong)         3,95
Mixen met fris           5,95 

Diverse likeuren           4,75
Gin-Tonic                vanaf 9,95
Benieuwd? Vraag naar ons Aperitief kaartje. 
Aperol Spritz           7,00

WIJNEN & P.S.V.
 
Rood|Wit|Rosé         per glas vanaf 4,95
Rood|Wit|Rosé        per fles vanaf 21,50
Port Rood|Wit                   4,75

Martini Rood|Wit          4,75
Sherry Medium|Dry         4,75
Cava Portium Brut          6,50

We hebben ook een uitgebreide wijnkaart, vraag ons personeel ernaar.

WARME DRANKEN
 

ZUIVEL & SAPJES
 

Thee           2,80
Verse Muntthee          3,35
Verse Zoethoutthee          3,35
Verse Gemberthee          3,35
Koffie           2,80
Espresso           2,80
Dubbele Espresso          3,90
Cappuccino          3,20
Koffie Verkeerd          3,40 
Flat White          4,05

Latte Macchiato          3,95
Latte Macchiato & Siroop          4,55
witte chocolade, vanille, hazelnoot of karamel 
Koffie met Siroop & Slagroom      4,35
witte chocolade, vanille, hazelnoot of karamel
Warme Chocomel          3,10 
Slagroom           0,95
Irish | Spanish | Italian |  
French of Baileys Coffee         7,50

Beker Melk         2,95 
Chocomel, Fristi         2,95 

Appelsap, Tomatensap        2,95
Verse jus d’orange          3,95

FRISDRANKEN
 
Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite, Fuze Tea,  
Fuze Tea Green, Cassis, Tonic, Bitter Lemon, Rivella, Ginger Ale, 
Chaudfontaine Rood / Blauw                                2,95
Marie Stella Maris Plat / Bruis (fles 0,75 liter)                                           5,75

van de tap:

op fles:

 
 
BORREL
Bomenpark Breekbrood  p.p. 1,95
2 stukjes breekbrood • gezouten roomboter • Bomenpark-dipper 
 
Tortillachips  7,95
gegratineerd met kaas • tomatensalsa • crème fraîche 
 
Gemarineerde Olijven  4,95
 
Bourgondische Bitterballen  6 stuks 5,50 |12 stuks 10,50
grove mosterd 
 
Gemengd Borrelgarnituur  6 stuks 5,50 |12 stuks 10,50
mayonaise 
 
Kaashapjes  8 stuks 6,75
4 mini kaassoufles • 4 mini loempia’s van oude kaas • chilisaus 
 

Krokante Kip  6 stuks 7,25
krokante kipstukjes • chilisaus 
 
Plankje Old Heesch  8,25
oude parelkaas van ‘Bon Fromage’ • Amsterdams tafelzuur  

• grove mosterd 
 
Borrelplank Deluxe  18,50
gerookte zalm • ham & worst • Bomenpark-dipper  

• bourgondische bitterballen • olijven • oude parelkaas van ‘Bon Fromage’  

• l’Amuse tomaatjes • Amsterdams tafelzuur • breekbrood 
 

 
LEKKERNIJ
Gebak  vanaf 4,95
Vraag ons personeel wat we vandaag in onze vitrine hebben. 
 
Nougatine IJstaartje  7,95
van ‘Chocolaterie Christian’ • karamelsaus • hangop
 
Droom! IJsbeker  3,50
Vanille | romig ijs gemaakt met Bourbon vanille 
Aardbei | sorbetijs van Hollandse aardbeien (allergenevrij & veganistisch)  
Chocolade | met stukjes pure Callebaut chocolade 
DROOM!-taart | ijs gemaakt van onze befaamde appeltaart

Wisselende 
lunchspecials

 
 LUNCHSPECIALS
 

Mas Uni  11,95
Maledivische tonijnsalade • wit of waldkorn vloerbrood  

• rode peper • zoetzure groenten • kokos • rode ui • rucola  
• citroenmayonaise 

 
Pata Negra & Burrata  12,95

flat bread • burrata • Pata Negra • olijven • zoetzure tomaat  
• rucola • truffelmayonaise • Parmezaan 

 
Paddenstoelen  9,95

flatbread • gebakken paddenstoelen • mosterd-cheddarsaus  
• gewokte groenten • bieslook 

 
Dukkah  9,95

flatbread • hummus • biet • dukkah • notenmelange  
• avocado • komkommer

 
Fried Chicken  12,25

Bomenparkbol • krokante kip • tomatensalsa • komkommer  
• Parmezaan • avocado • harissamayonaise • slamelange 

 
Gegratineerde Geitenkaas  11,75

flatbread • zachte geitenkaas met bramencoulis  
• geroosterde groenten • rucola • notenmelange  

• balsamicostroop • bramen 
 

Gamba’s & Garnalen  12,95
Hollandse garnalenkroket • gamba tartaar  

• wit of waldkorn vloerbrood • avocado • basilicummayonaise  
• zoetzure groenten 

 

Bomenpark Lunch Deluxe  18,95
kreeftensoep (en aansluitend) • muffin met gerookte zalm,  

spiegelei • harissamayonaise • muffin met een garnalenkroket

BIJ DE KOFFIE
Brabants Worstenbroodje  3,25
met tomatenketchup, curry of mayonaise 

 
Appel Crumble  6,95

appel • karamel • crumble • witte chocoladecrème  
• ambachtelijk kaneel-roomijs 


