
ONTBIJT (TOT 13U) 
Yoghurt met vers fruit, walnoot en gedroogde vijg 7,50

Croissant met boter en jam 4

Uitsmijter 7,50 (supplement kaas 0,50 / ham 1)

Açai Bowl met vers fruit 8,50

Classic breakfast (Açai Bowl met vers fruit, croissant,  

verse jus & koffie of thee naar keuze) 11

Hangover breakfast (uitsmijter, brioche pulled chicken, 

verse jus & koffie of thee naar keuze) 13

Healthy breakfast (Açai bowl, verse jus 

 & koffie of thee naar keuze) 12,50

LUNCH (TOT 16U)
MINI BAGUETTES (bruin of wit)

Queso Iberico met vijgencompote en gedroogde vijg 4,95

Burrata met tomatenjam en basilicum 5,75

Brie met honing en walnoot uit de oven 4,75

Oude kaas met mosterd en zuur 4,25

Bitterbal met Dijonmosterd 3,75

Biefstuk chimichurri (by Chimi) 5,50

Spicy chicken met badjakmayo 5,25

Serranoham met tomaat 4,50

Barbacoa met chipotlemayo 5,50

Bratwurst met zuurkool 5,50

Gambakroketjes met limoen-wasabi mayonaise en mesclun 5,50

Gerookte zalm met zongedroogde tomaten-ricotta  6,75

Makreelsalade met zoetzure komkommer en wasabicrumble 5,25

Tuna Melt 4,75

Avocado smash met gekookt eitje 5,50

Zoete aardappel humus met ui confit 5

Vegan bratwurst met zuurkool 5,50

Pulled jackfruit met pickles 4,75

SOEPEN 
Mosterdsoep 5,50

Saoto soep (Javaans- 

Surinaamse kippensoep) 8,75

 

SALADES 
Salade met huisdressing,  

avocado, rode ui, 

komkommer en paprika 6,75

Supplement:  

Pulled chicken 3,50

Gerookte zalm 5,50
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BORRELHAPPEN
VLEES

Steak tartaar met kwarteleitje en sjalottenmayo 11
Cheeseburger slider met ui compôte,  

jalapeño, mosterd & ketchup 7,50
Carpaccio met oude kaas, kapperappels en truffelmayo 10,50

Fried chicken burger 6,95
Bruschetta met biefstuk en: 

gesmolten brie óf rode ui confit óf chimichurri 8,50 
Soft taco’s met barbacoa, salsa verde en pickles (2 stuks) 11,-

Mini Kipsalon met pulled chicken 6,50
En we hebben Oma Bob’s bitterballen….(6 stuks) 7,50

VIS 
Gambas al ajillo 10,50

Thaise viskoekjes met chilisaus 11,-
Calamares met citroen aioli 9,75

Gambakroketjes met limoen-wasabi mayo en  
crumble van wasabinoten (6 stuks) 9,25

 Pizzette ‘tuna melt’ 10
Blini’s met gerookte zalm en crème fraîche (3 stuks) 10,50

VEGA
3 zakjes friet met 3 soorten mayonaise  

(krulfriet, Franse friet en zoete aardappelfriet) 9,50
Pimientos de Padron 7,50 

Mais ribbetjes met chipotlemayo 7,75
Soft taco’s met pulled jackfruit, salsa verde en pickles 8
Bruschetta paddenstoelen mix met gesmolten brie 7,25

Burrata met tomatenjam, basilicum en toast 12
Nachos extravaganza 10 (met pulled chicken of barbacoa +2,50/+3,50)

Vegan bitterballen van Cas&Kas (6 stuks) 8
Breekbrood met aioli en tapenade 6

Gemarineerde olijven 6

ZOET 
Witte chocolademousse met mango en bastognecrumble 9

Oreo pizza met witte chocolade-mascarpone en rood fruit coulis 9,50
Rabarber crumble met vanille ijs 8

Appeltaart 5,75 (met slagroom)
Spekkoek 5,50

Food allergy of any kind? Please tell us!  Ⓥ = vegetarian
LIKE US ON FACEBOOK & STAY UP TO DATE!HASTA LA BOCA’S

FIND US IN YOUR TOWN: 
Amsterdam → Westerstraat 
Rotterdam → Mauritsweg

FOLLOW US: 
@BAR.BOCAS
Tag us on instagram!

ALL DAY PLATEAUS (VANAF 12U)
(Incl. toppings en breekbrood met tapenade en aioli)

KLEIN 28,50 (1-2 personen)

MIDDEL 48,50 (2-4 personen)

GROOT 75 (5-6 personen)

VLEES
Biefstuk,  

Barbacoa, spicy 

chicken,  

Serranoham en   

bratwurst

BOCA’S PLATEAU
Combinatie van bovenstaande plateau’s en ook met visgerechtje(s)

KAAS 
Queso Iberico,  

Blue d’Auvergne, 

Oude kaas, 

brie en 

Burrata

VEGA
Zoete  

aardappelhumus,  

gefrituurde artisjok, 

vega bratwurst,  

pulled jackfruit en 

paddenstoelenmix
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