
Kick-start ontbijt
7.00 - 12.00
Croissant 4 
met boter en jam

Hangop (of kokosyoghurt        + 2.5) 8,5 
met granola, gojibessen, rood fruit en honing 
(of ahornsiroop       )  
  
Bananenbrood  7,5
met kokos crème, walnoten en karamel 

American pancakes  10
met chiazaad, rood fruit, honing en crème fraîche 

Avocado toast  11,5 
met cherry tomaten, gepocheerde eieren 
en chili olie 

Toast roerei 9,5
met geroosterde cherry tomaten

Gebak
7:00 - 16.00
Carrot cake 5,5

Appeltaart  6 

Bananenbrood  7,5
met kokos crème, walnoten en karamel 

Slagroom +0,5

Conscious lunch
11.00-16.00
Tom Kha Kai  9.5 
kokos, rode curry, citroengras, champignons, 
koriander en tofu. Geserveerd met brood 

Groene salade broccoli 11 
met romanesco, bloemkool, krokante tofu, 
miso en sesam. Geserveerd met brood 

BLT 8,5
landbrood met krokante tofu, sla, tomaat 
en vegan mayo   
  
Broodje rendang 11
met jackfruit rendang en ingelegde 
komkommer 

Landbrood hummus 9,5
met geroosterde groenten, dukkah 
en tahin dressing  

Kimchi tosti 7,5 
met jonge kaas en ketchup 

Champignons op toast 13
met salie, gebakken ei en parmezaan

Avocado toast 11,5 
met cherry tomaten, gepocheerde eieren 
en chili olie

Landbrood muhammara 9
met granaatappel en koriander saus 

Kids
12.00-21.30
Kids tosti  5
met kaas en ketchup 

Spaghetti bolognese  8,5

Bijgerechten 
12.00-21.30
Frites  5 
met mayonaise

Gemengde salade   4,5

Geroosterde groenten   5 

Landbrood  5
met kruidenboter
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Lunch

100% Vega
Meat-ing cancelled.
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Hoofdgerechten
17.00-21.30
Polpette van aubergine 17,5 
in tomatensaus met pijnboompitten en scamorza.
Geserveerd met brood 

Geroosterde pompoen  19,5 
met katsu curry en komkommersalade 

Spinazie ravioli 17,5
met salie, knoflook, boter en parmezaan  
  
Knolselderij steak 18,5
met paddenstoelen, beurre de paris en friet 

Jackfruit rendang 17,5
met kokos, groenten, komkommer en rijst 

Bijgerechten 
12.00-21.30
Frites  5 
met mayonaise

Gemengde salade   4,5

Geroosterde groenten   5 

Landbrood  5
met kruidenboter

Desserts
17.00-21.30
Gekarameliseerde ananas  7,5
met mango/passievrucht sorbet en aquafaba 
merengue

Triple chocolate 7,5 
chocolate brownie, chocolade ijs en witte 
chocolade crumble   
 
Bananenbrood 7,5
met kokos crème, walnoten en karamel    
 
Sundae 7,5
vanille-ijs met chocoladesaus, slagroom, rood fruit 
compote, cantuccini en chocolade crumble 

3-gangen menu 35

17.00-21.30
Keuze uit alle voor- , hoofd- & nagerechten 
inclusief brood en kruidenboter

Voorgerechten
17.00-21.30

Tom Kha Kai  9,5 
kokos, rode curry, citroengras, champignons, 
koriander en tofu  

Groene salade broccoli 9 
met romanesco, bloemkool, krokante tofu, 
miso en sesam 

Burrata 10
met gemarineerde courgette, olijven, kappertjes, 
venkelzaad, zwarte peper en pijnboompitten  
  
Oesterzwam wings 8,5
met ponzu en koriander 

Gemarineerde prei 9
met miso, bieslook en prei chips 

Kids 
12.00-21.30
Kids tosti  5
met kaas en ketchup 

Spaghetti bolognese  8,5

Diner

VeganPittig



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

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


