Welkom terug bij Bar Kantoor!
Dit is onze “tijdelijke” menukaart vanwege de aangepaste openingstijden. Hopelijk kunnen we
snel weer onze uitgebreide menukaart draaien zoals je van ons gewend bent.
Je kunt bestellen via de QR-code op tafel, mocht dit niet lukken, dan staat ons personeel
uiteraard voor je klaar!

Gebak

12:00-18:00

Koffie met appeltaart of cheesecake

7

Citroen cheesecake

5,5

Appeltaart

5

Slagroom

0,3

Lunch / Broodjes

12:00-18:00

Eggs benedict royale, zalm, bagel

14

Uitsmijter met ham en/of kaas

11

Tosti op zuurdesem brood met ham/kaas en ketchup

9

Open sandwich pan con tomate, manchego, daslook pesto

9

Open sandwich rib-eye, chili, oude kaas, gebakken uitjes

12

Open sandwich sumac - zoete aardappel-spread, granaatappel

10

Club sandwich kip, eiersalade, bacon, tomaat, romaine sla, mayonaise

14,5

Club sandwich kantoor, zalm, eiersalade, tomaat, avocado, roomkaas

14,5

Open sandwich runder spelt kroketten

11

Open sandwich vegan spelt kroketten

11

vegan

Soep van de dag met brood

8

vegan

Onze sandwiches worden geserveerd op 100% biologisch zuurdesem brood

BarKantoor.nl

vega

vegan

Salades

12.00-18.00

Caesar salade, kip, bacon, ei, croutons, oude kaas

16,5

Salade burrata, salmorejo, tomaat, basilicum

16,5

vega

Salade "lente" tuinbonen, doperwten, spinazie, quinoa, hazelnoot

15,5

vegan

Diner

12.00-18.00

Voorgerechten
Witte asperges, gepocheerd ei, schuim van aardappel

11

vega

Steak tartaar, kimchi, ei, salade, (klein of groot)

12 / 19

Hoofdgerechten
Bisque, semi-dry tomaat, spinazie, mousseline

22

Rib-eye, friet, salade, kruidenboter

22,5

Gele curry, jackfruit, seizoensgroenten, tricolore rijst

19

vegan

Desserts
Weckpotje met lemoncurd, limoen sorbet, meringue

8

Trifle van rabarber, chocolade, crumble van cantuccini

9

Vijf verschillende kaassoorten met appelstroop

12

Bijgerechten
Friet met Bar Kantoor saus

5

Groene salade, komkommer, croutons

4,5

3-GANGEN MENU

35

Vraag ons team wat er op het menu staat

Kids gerechten
Vraag ons team wat we kunnen serveren voor kinderen of scan de QR-code op tafel

BarKantoor.nl

vegan

