MENU

MENU

ONTBIJT (TOT 13U)

ONTBIJT (TOT 13U)

Yoghurt met vers fruit, walnoot en gedroogde vijg 7,50

Yoghurt met vers fruit, walnoot en gedroogde vijg 7,50

2 Mini croissants met boter en jam 4

2 Mini croissants met boter en jam 4

Uitsmijter (ham/kaas) 7,50

Uitsmijter (ham/kaas) 7,50

Acai Bowl 6,50

Acai Bowl 6,50

Avocado-banaan-sinasappel smoothie 5,25

Avocado-banaan-sinasappel smoothie 5,25

Classic breakfast (yoghurt, mini croissant, verse jus

Classic breakfast (yoghurt, mini croissant, verse jus

& koffie of thee naar keuze) 10,50

& koffie of thee naar keuze) 10,50

Hangover breakfast (uitsmijter, brioche pulled chicken,

Hangover breakfast (uitsmijter, brioche pulled chicken,

bloody Boca’s & koffie of thee naar keuze) 15,-

bloody Boca’s & koffie of thee naar keuze) 15,-

Healthy breakfast (Açai bowl, verse jus

Healthy breakfast (Açai bowl, verse jus

& koffie of thee naar keuze) 10,-

& koffie of thee naar keuze) 10,-

LUNCH (TOT 16U)

LUNCH (TOT 16U)

MINI BAGUETTES (Bruin of wit)

MINI BAGUETTES (Bruin of wit)

Queso Iberico met vijgencompote en gedroogde vijg 4,00

Queso Iberico met vijgencompote en gedroogde vijg 4,00

Brabants blauw met gesuikerde walnoot en appel 4,25

Brabants blauw met gesuikerde walnoot en appel 4,25

Burrata met tomatensalsa en basilicum 5,00

Burrata met tomatensalsa en basilicum 5,00

Biefstuk chimichurri (by Chimi) 4,50

Biefstuk chimichurri (by Chimi) 4,50

Bitterbal met Dijonmosterd 3,00

Bitterbal met Dijonmosterd 3,00

Brioche pulled chicken met zoetzure rode kool en BBQ saus 5,25

Brioche pulled chicken met zoetzure rode kool en BBQ saus 5,25

Katsu Sonda (Japanse schnitzel sandwich) 6,00

Katsu Sonda (Japanse schnitzel sandwich) 6,00

Tosti Boca’s 5,75

Tosti Boca’s 5,75

Gerookte zalm zongedroogde tomaten-ricotta en mesclun 6,00

Gerookte zalm zongedroogde tomaten-ricotta en mesclun 6,00

Makreelsalade met zoetzure komkommer en wasabicrumble 4,50

Makreelsalade met zoetzure komkommer en wasabicrumble 4,50

Avocado smash met gekookt eitje 4,50

Avocado smash met gekookt eitje 4,50

Tortilla met gepofte paprika-aioli en mesclun 4,00

Tortilla met gepofte paprika-aioli en mesclun 4,00

Vegan shoarma met alles erop 4,50

Vegan shoarma met alles erop 4,50

ALL DAY PLATEAUS (VANAF 12U)

ALL DAY PLATEAUS (VANAF 12U)

(Incl. toppings en breekbrood met tapenade en aioli)

(Incl. toppings en breekbrood met tapenade en aioli)

KLEIN 26 (1-2 personen)

KLEIN 26 (1-2 personen)

MIDDEL 45 (2-4 personen)

MIDDEL 45 (2-4 personen)

GROOT 69,50 (5-6 personen)

GROOT 69,50 (5-6 personen)

VLEES

VEGA

Biefstuk, pulled

Pimientos de

KAAS
Queso Iberico,

VLEES

VEGA

Biefstuk, pulled

Pimientos de

KAAS
Queso Iberico,

chicken, yakitori,

Padron, truffel-

gemarineerde Feta,

chicken, yakitori,

Padron, truffel-

gemarineerde Feta,

chorizo de

risotto kroketjes,

Brabants blauw,

chorizo de

risotto kroketjes,

Brabants blauw,

Pamplona en

tortilla, vegan

burrata

Pamplona en

tortilla, vegan

burrata

loempia van eend

shoarma en

en Pecorino

loempia van eend

shoarma en

en Pecorino

bietenraita

bietenraita

BOCA’S PLATEAU

BOCA’S PLATEAU

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

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

BORRELHAPPEN

BORRELHAPPEN

VLEES

VLEES

Steak tartaar met kwarteleitje en sjalottenmayo 9,75

Steak tartaar met kwarteleitje en sjalottenmayo 9,75

Carpaccio van Hollands dubbeldoel rund met

Carpaccio van Hollands dubbeldoel rund met

balsamicomayo, kapperappels en Pecorino 9,50

balsamicomayo, kapperappels en Pecorino 9,50

Bruschetta biefstuk 8

Bruschetta biefstuk 8

Met: gesmolten brie // chimichurri // ui confit

Met: gesmolten brie // chimichurri // ui confit

Hamburger met foie gras en truffelmayonaise 6,75

Hamburger met foie gras en truffelmayonaise 6,75

Mini kapsalon met pulled chicken 5,50

Mini kapsalon met pulled chicken 5,50

Chicken Karaage 8,50

Chicken Karaage 8,50

BBQ Ribs 10,50

BBQ Ribs 10,50

En we hebben bitterballen... (6 stuks) 6

En we hebben bitterballen... (6 stuks) 6

VIS

VIS

Tacobowl met rauwe tonijn, yuzu, avocado en srirachamayo 10,50

Tacobowl met rauwe tonijn, yuzu, avocado en srirachamayo 10,50

Bruschetta met gerookte zalm, zongedroogde

Bruschetta met gerookte zalm, zongedroogde

tomaten ricotta en rucola 8,50

tomaten ricotta en rucola 8,50

Soft shell krab met mango en Madame Jeanette 10

Soft shell krab met mango en Madame Jeanette 10

Calamares met aioli van spirulina 9

Calamares met aioli van spirulina 9

Gambakroketjes met limoen-wasabi mayonaise (6 stuks) 7,50

Gambakroketjes met limoen-wasabi mayonaise (6 stuks) 7,50

Lobster roll 8

Lobster roll 8

VEGA

VEGA

3 zakjes friet met 3 soorten mayonaise

3 zakjes friet met 3 soorten mayonaise

(krulfriet, Franse friet en zoete aardappel friet) 9

(krulfriet, Franse friet en zoete aardappel friet) 9

Roti rol met sambal en zuur 7

Roti rol met sambal en zuur 7

Bruschetta klassiek (tomaat, basilicum,

Bruschetta klassiek (tomaat, basilicum,

knoflook, rode ui en olijfolie) 6,50

knoflook, rode ui en olijfolie) 6,50

Bruschetta PLT (Pecorino, lettuce, sud n sol tomato) 6,50

Bruschetta PLT (Pecorino, lettuce, sud n sol tomato) 6,50

Nachos extravaganza 9,75

Nachos extravaganza 9,75

Dadels gevuld met blauwe kaas 7,50

Dadels gevuld met blauwe kaas 7,50

Bloemkool “steak” met Pecorino en chimichurri (by Chimi) 7

Bloemkool “steak” met Pecorino en chimichurri (by Chimi) 7

Mini kapsalon met vegan shoarma 5,50

Mini kapsalon met vegan shoarma 5,50

Gemarineerde olijven 5

Gemarineerde olijven 5

Jackfruit bitterballen (6 stuks) 7

Jackfruit bitterballen (6 stuks) 7

Samosa’s met gele curry (8 stuks) 6

Samosa’s met gele curry (8 stuks) 6

SOEPEN

SALADES

SOEPEN

SALADES

Courgette veloute 5

Salade “Vis” met gerookte

Courgette veloute 5

Salade “Vis” met gerookte

Saoto soep 7

zalm, calamares en rauwe

Saoto soep 7

zalm, calamares en rauwe

Dagsoep 5,50

tonijn 12,50

Dagsoep 5,50

tonijn 12,50

Bulgursalade met gemari-

Bulgursalade met gemari-

neerde feta, olijven, rode ui

neerde feta, olijven, rode ui

en sud n sol tomaat 9,75

en sud n sol tomaat 9,75

ZOET

ZOET

Chocoladefondant met vanille ijs en rood fruit coulis 8

Chocoladefondant met vanille ijs en rood fruit coulis 8

Witte chocolade mousse met mango en Bastogne crumble 7,50

Witte chocolade mousse met mango en Bastogne crumble 7,50

Dadelcake met ras el hanout room 7

Dadelcake met ras el hanout room 7

Spekkoek 4,75

Spekkoek 4,75

FOLLOW US:

@BAR.BOCAS

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

Tag us on instagram!

WE SERVE LUNCH UNTIL 4PM!
Food allergy of any kind? Please tell us!
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Ⓥ = vegetarian
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