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Kick-start breakfast

07:00 - 12:00

Croissant met jam en boter

V

4

Hangop met granola, gojibessen,
druiven, rood fruit en honing

V

8
8,5

Chia pudding, kokosmelk, granola, blue
spirulina, gojibessen, rood fruit en druiven
Buttermilk pancakes, chiazaad, blauwe
bessen, honing en crème fraîche

V 10

Avocado toast, gepocheerde eieren
en gerookte tomaat

V

8,5

Tofu scramble met spinazie en gerookte
tomaat

Classic lunch

11:00 - 16:00
11

Rundvleeskroketten
brood, boter en mosterd

V

Uitsmijter met kaas
Umami cheese burger
Black Angus rund, kaas, tomaat, augurk,
gekarameliseerde uien, en barbecuesaus
Tosti met jong belegen kaas
met gerookte tomaat en ketchup
Caesar salade
Romaanse salade, ansjovis, ei, Olde Remeker,
gefermenteerde rode ui, croutons, kip

Vegetarisch V

12

Vegan

11
15,5

Conscious lunch

14,5

9,5

Dezembrood baba ganoush
granaatappel, sesam en bosui

Pita mushroom shoarma
salade en komkommer relish			

9

Fattoush salade
olijven, krokant flatbread, tomaat,
komkommer, paprika, radijs, feta

V 15,5

Paprika soep
licht pittige soep van geroosterde
paprika met koriander

8

Gebak
Appeltaart
Carrot cake
Taart van de dag

		

Snacks

12:00-21:30

Oesterzwam bitterballen met mosterd (6 stuks)

V 7,5
7,5

Rundvlees bitterballen met mosterd (6 stuks)

Dezembrood hummus
V 9,5
geroosterde groenten en Drentse geiten feta

+ slagroom

V 8,5

11:00 - 16:00

V 7,5

Kaaskroketjes met mosterd (6 stuks)

18

Gemengd bittergarnituur (15 stuks)
Oesterzwam- rundvlees- bitterballen en
kaaskroketjes, met mosterd

Om te delen

7:00 - 16:00
5
5,5
5
0,5

Events
Wil je een event organiseren? Dan zit je bij ons goed. Je kunt
hier terecht van personeelsfeest, tot private dining, een bruiloft
en meer. Bar Kantoor is namelijk een officiële trouwlocatie en
we helpen je graag bij het organiseren van de mooiste dag
van je leven! Voor meer info kijk op www.barkantoor.nl.

Hummus met pita, flatbread en dukkah

8,5

Baba ganoush met pita, flatbread en dukkah

8,5

V

Gebakken halloumi met gerookte tomaat,
kruidensla en citrusdressing

7
6,5

Mungbonen falafel met pittige koriander saus
Gemarineerde olijven

5

Gedroogde worst van wild zwijn met venkelzaad

9

Dolmades; met rijst gevulde wijnbladeren,
hangop & citroen

V 7,5

Hollands kaasplankje: Belegen feneriek,
Olde Remeker, Bastiaans blauw en brie

V

15

Mezze plateau, variatie van bovenstaande snacks

V

23

@Barkantoor
www.barkantoor.nl
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17.00-21.30

Meat, no need

Deze gerechten worden geserveerd
met aardappeltjes uit de oven
Auberschnitzel
V
met hangop, granaatappel, citroen
pijnboompitten, kruidensalade

17,5

Sticky carrot ´ribs’
crème van tofu en limoen,
bosui & cashew

16,5

King oyster mushroom ‘scallops’
pastinaak puree & zwarte
knoflook peterselie

19,5

Gerookte bloemkoolsteak
bloemkool creme, rozijnen,
amandel & pittige koriander saus

18,5

Guilty pleasures
Kabeljauwfilet
met tomaat, olijf, kappertjes,
peterselie en olijfolie

20,5

Umami cheeseburger
Black Angus rund, kaas,
gekarameliseerde uien,
tomaat, augurk, bbq saus

15,5

Kogelbiefstuk
met Eryngii champignons,
bosui en braadjus
		
Caesar salade
Romaanse salade, ansjovis, ei,
gefermenteerde rode ui,
Olde Remeker, croutons, kip

20,5

Fattoush salade		
salade		
V 15,5
Olijven, krokant flatbread, tomaat,
komkommer, paprika, radijs & feta

Bijgerechten

Kids menu

Friet met mayonaise

11

Kroket met friet en mayonaise

V

Pasta pomodoro

Vegetarisch V

Vegan

9,5

17.00-21.30

Gemengde salade
Geroosterde groenten

Need for sweet

17.00-21.30

Huisgemaakte tartelette van appel
Sinaasappel yoghurt cake

14,5

6

V 5,5

Triple chocolate: Chocolate brownie,
garnache, oreo crumble

5,5

Banoffee

5,5

Taart van de week

5

Events
Wil je een event organiseren bij Bar
Kantoor? Je kunt bij ons terecht voor
een personeelsfeest, verjaardag,
private dining en meer.

5
4,5
5

Op zoek naar een trouwlocatie?
Bar Kantoor is een officiële
trouwlocatie en we staan je
graag bij op de mooiste dag
van je leven!
Bekijk alle mogelijkheden
op onze website
www.barkantoor.nl.

@Barkantoor
www.barkantoor.nl

We hebben zelfs een duurzame
manier gevonden om je warm te
houden in de winter en je hoofd
koel te houden in de zomer.
Onze warmte- en koude opslag
verwarmt en koelt het hotel!
Recycle, reduce and re-use. Alle
meubels die je ziet, zijn gerecycled,
geüpcycled, cradle-to-cradle of
biologisch afbreekbaar. En nog
steeds stijlvol!
Wij
besparen
water.
Hoe?
Doordat de lucht bij de kranen
wordt aangezogen. Dit houdt de
waterdruk hetzelfde, maar zorgt
ervoor dat er minder water wordt
gebruikt.
Bar Kantoor bevindt in het
eerste 100% elektrische hotel van
Nederland. Grappig, gezien dit het
voormalig hoofdkantoor is van de
WesterGASfabriek.
Wil je je etentje nog milieubewuster
maken en jouw CO2 uitstoot
compenseren? Voor €1 draag je bij
aan ons Conscious Forest en help
je ons met het planten van bomen.

Lekker en duurzaam eten gaat bij ons prima
samen. Groenten spelen de hoofdrol in de keuken
en we hebben verrassende, nieuwe manieren
gevonden om deze groenten te bereiden! Om te
zorgen dat onze groenten van de beste kwaliteit
zijn, werken wij alleen maar met 100% biologische
groenten, daarnaast zijn de groenten lokaal en
seizoensgebonden.
We hebben je op onze kaart laten zien dat niet elk
gerecht vlees of vis hoeft te bevatten. Wel willen we
je nog steeds de kans geven om een stukje vlees of
vis te bestellen, maar wel op de meest duurzame
manier. Daarom komt ons vlees van biologische
runderen die leven in een ruime omgeving, waar
ze naar buiten kunnen en biologisch voedsel eten,
net als jij ;). Dit zorgt voor minder stress, waardoor
de kwaliteit van hun leven en het vlees verbetert.
Niet alleen al ons eten en drinken is 100% biologisch,
maar dat wat er omheen zit is ook duurzaam! Bijna
alle producten worden aangeleverd in karton in
plaats van plastic. Hierdoor besparen we een hoop
plastic.
Ons brood komt van Menno. Zij werken met 100%
biologisch meel om de lekkerste zuurdesembroden
te maken. Daarnaast gebruiken zij alleen hun
eigen fabricaat zuurdesem, water en zeezout. De
bakkerij draait op Nederlandse windenergie en
werkt uitsluitend met duurzame verpakkingen.

