
papas / aardappeltapas
 5,75

...............................................................................................................................

  
W e d g e s  v a n  Z o e t e  a a r d a p p e l , korstje van mais,  
aioli met zwarte knoflook (v)

8,25

 kleine hartige oliebolletjes,  gedroogde tomaat, 
mozzarella, basilicum en rode paprika (v)

8,25

..............................................................................................................................

.

raketje 2.0,  Taartje van ananas, saus van framboos,
sorbet met sinaasappel, krokantje van amandel

 
okonomiyaki, japanse hartige pannenkoek,
slaatje van aardappel, wasabi, pickled rettich

aardappel, baharat kruiden en courgette  
bladerdeeghapjes met aubergine, 8,25

8,25

8,00 p.p.

knolselderij en truffel ,

7,25

7,25
truffeldip met crostini (v)

paddenstoelen, 

Rendang runderstoof ,

18,50 buikspek en bloedworst , gestoofd buikspek, 
krokante  bloedworst, zuurkool gegaard in bockbier

19,50

  
 

eend met sinaasappel , eendenbout zachtjes gegaard, 
sinaasappelglaze met sojasaus, loempiaatje met eend  

18,50

kentang en chutney van mango en bataat

 19,50

fijne boontjes, hardgekookt ei ,

19,00

hemelse modder 
 

,

 
creme van chocolade, oreo crumble

sweet potato carrot cake , walnoten, boerenjongens,

8,25

8,25

  

Biertip: pimpelmeesch chaamse tripel

Biertip: gebrouwen door vrouwen gember goud/ jopen mooie nel

Biertip: gebrouwen door vrouwen pumpkin party/ kompaan  bondgenoot

Tataki van rund, dunne plakjes oosters gemarineerd rundvlees,
zoet-zuur van zoete aardappel, dimsums met gehakt en garnalen
Biertip: lowlander ipa/ jopen hop zij met ons

 

Biertip: jopen mooie nel

Biertip: jopen mooie nel

Biertip: witte anker hoppy lager

 Biertip: witte anker blond/ jopen malle babbe 

kleine gerechtjes om te delen

 (v)  =  vegetarisch

wildzwijn en pastinaak, wildzwijn wangen gestoofd, puree van 
pastinaak, peer met citrus en szechuan peper, witlofblaadjes

19,00

18,75

Biertip: pimpelmeesch chaamse tripel

 
 

18,50

koffiesiroop, speculaas roomijs

heeft u een allergie? laat het ons weten!

MENUKAART

pasteitjes moussaka, 

banketbakkers room, brownie, zoete aardappel roomijs:

.................................................................................................................................

 
curry van zoete aardappel en pompoen vindaloo,

 vegetarische kipstuckjes, groenten samosa's  
 

(V)

Let’s make the potato great again
Geen ingewikkelde menukaart, maar gewoon anders.

Regionaal,  soms klassiek en een beetje exotisch. 

Bij  oNs krijgt ‘de aardappel’  de hoofdrol
en is ‘ ie de ster in ons restaurant.. . . .

wij willen de aardappel uit zijn negatieve hoekje halen 
en die ordinaire hollandse knol weer sexy maken.

hij  is echt niet saai ,  dikmakend of slecht,  
maar gastronomisch veelzijdig,  calorie-arm 

en vooral lekker. 
Overtuig jezelf en omarm onze “aardappel” 

 

          

,

Biertip: jopen malle babbe/ kompaan bondgenoot

c o m b i n a t i e van de gerechtjes hierboven
alleen te bestellen vanaf 2 personen
onze combinatie kan ook geheel vegetarisch worden besteld
Biertip: witte anker blond

B rt

“basket van de dag” seizoensgebonden basket
vraag naar de suggestie

(v)

soepen..............................................................................................................................

  zoete aardappel en pompoen , kerrie,  
pompoenpitjes, groenten samosa's (v)

de jongens van zand en klei

Hachee van Hert stoofschotel van hert met gedroogde,
appel, atjar van rode kool, spek en peperkoek croutons
Biertip: witte anker o,uadruppel/ pimpelmeesch chaamse dubbel

Biertip: jopen apri-gose/ kompaan bondgenoot

desserts

Biertip: vraag naar de suggestie

18,25

Biertip: witte anker blond

19,50

19,00

Biertip: kompaan bloedbroeder

,

Biertip: gebrouwen door vrouwen pumpkin party

Biertip: kompaan bondgenoot 

8,25

  
 

  
 

portobello gratin, gruyere kaas, compote van gepofte ui, 
kroketje met paddenstoelen, krokante shii-takes (V)
Biertip: witte anker saison/ pimpelmeesch chaamse tripel

gebraden knolselderij met mirin, knolselderijpuree, 
eekhoorntjesbrood met noten, lichtgerookte gele biet, (V)

"gamba's in 't groen" witte wijn, geroosterde tomaatjes,,
groene kruidencreme, garnalen in aardappelspaghetti ,
Biertip: lowlander white ale/ kompaan badgast

Biertip: lowlander white ale

Biertip: witte anker blond

rillette van eend met knolselderij,
paarse aardappel met pinda en salie



papas / aardappeltapas
 5,75

...............................................................................................................................

  
W e d g e s  v a n  Z o e t e  a a r d a p p e l , korstje van mais,  
aioli met zwarte knoflook (v)

8,25

 kleine hartige oliebolletjes,  gedroogde tomaat, 
mozzarella, basilicum en rode paprika (v)

8,25

..............................................................................................................................

.

  mango en ananas, coulis met passievruchten, 
kletskopjes en kokos

 
okonomiyaki, japanse hartige pannenkoek,
slaatje van aardappel, wasabi, pickled rettich

aardappel, baharat kruiden en courgette  
bladerdeeghapjes met aubergine, 8,25

8,25

knolselderij en truffel ,

7,25

7,25
truffeldip met crostini (v)

paddenstoelen, 

Rendang runderstoof ,

1 1 ,75   mozzarella, gedroogde tomaat,
 

  
  

chutney van mango en zoete aardappel

 

fijne boontjes, kentang,

 

,

 

  4,50

  

 Biertip: pimpelmeesch chaamse tripel

Biertip: gebrouwen door vrouwen gember goud/ jopen mooie nel

 Biertip: lowlander white ale/ witte anker saison

 

 
 

Biertip: jopen mooie nel

Biertip: witte anker hoppy lager

Biertip: lowlander white ale

 Biertip: jopen malle babbe 

kleine gerechtjes om te delen

 (v)  =  vegetarisch

 
 

koffiesiroop, slagroom

heeft u een allergie? laat het ons weten!

pasteitjes moussaka, 

..............................................................................................................................

  
 

Let’s make the potato great again
Geen ingewikkelde menukaart, maar gewoon anders.

Regionaal,  soms klassiek en een beetje exotisch. 

Bij  oNs krijgt ‘de aardappel’  de hoofdrol
en is ‘ ie de ster in ons restaurant.. . . .

wij willen de aardappel uit zijn negatieve hoekje halen 
en die ordinaire hollandse knol weer sexy maken.

hij  is echt niet saai ,  dikmakend of slecht,  
maar gastronomisch veelzijdig,  calorie-arm 

en vooral lekker. 
Overtuig jezelf en omarm onze “aardappel” 

 

                    

B rt

“basket van de dag” seizoensgebonden basket
vraag naar de suggestie

(v)

soepen..............................................................................................................................

  zoete aardappel en pompoen , kerrie,  
pompoenpitjes, groenten samosa's (v)

de jongens van zand en klei

-

Biertip: vraag naar de suggestie

Biertip: lowlander ipa/ jopen hop zij met ons

19,50

19,00

l'opera, creme van chocolade, amandel,       4,50 
banketbakkers room, oreo crumble

sweet potato carrot cake walnoten, boerenjongens,,

4,50

 

 compote van gepofte ui, 

 
 

  
 

  rendang runderstoof fijne boontjes, hardgekookt ei,,
kentang en chutney van mango en zoete aardappel
Biertip: gebrouwen door vrouwen gember goud

Biertip: lowlander white ale

Biertip: witte anker saison

lunch
wij serveren onze lunchgerechten tot 15.30 

rillette van eend met knolselderij,
paarse aardappel met pinda en salie

Biertip: jopen malle babbe/ kompaan bondgenoot

lunchplank groot of klein, vanaf 2 personen
combinatie van de gerechtjes hierboven.

 klein: wedges, okonomiyaki, oliebolletjes, pasteitjes, rillette. 

groot wedges, okonomiyaki, oliebolletjes, pasteitjes, rillette,
gepoft aardappeltje met creme fraiche en bosui, mini sandwiches pulled chicken.
Biertip: witte anker blond

 8,00 p.p.

12,00 p.p.

serranoham,
basilicum, chimichurri, puree van rode paprika 

11 ,75

           p o r t o b e l l o, truffelcreme, grana padano, 
geroosterde courgette, krokante uitjes.

11 ,75

Qnipje, luXe broodjes
keuze uit bio meergranen of bio wit..............................................................................................................................

pulled chicken muhammara, geroosterde courgette, walnoten, 
hummus  van zoete aardappel

 9,50

portobello paddenstoelen
 tete de moines kaas, mosterddressing, krokante shii-takes 

 9,50

...................................................................................................................................

surf en turf, serranoham, gemarineerde gamba's, tomaat
fijne boontjes en kropsla met basilicum-olie

 9,50

Tataki groentesalade gemarineerde plakjes rund,  15,00,
sojadressing, wasabi, pickles van zoete aardappel

(v)

taartjes
zoetigheden voor bij de koffie/ thee




