
LUNCH
Avocado (vegan)       7,50
Avocado | tomatensalsa |  rucola 

Carpaccio van rund     8,75
Rundvlees | pesto | parmezaan | pijnboompitten 

Gerookte zalm      9,75
Gerookte zalm | komkommer | ponzu

Vegetarische kroketten (vega)   9,00
Twee vegetarische kroketten | mosterd

Rundvleeskroketten     9,50
Twee rundvleeskroketten | mosterd

Bestellen van 11.00 tot 15.00 uur

Brood

Licht pittige thaise curry soep  (vegan)  7,50
Aziatisch garnituur | brood | olie van peper

Soep met brood

Flammkuchen
Klassiek       9,75
Spek | rode ui

Gerookte zalm      12,75 
Gerookte zalm | bieslook

Geroosterde aubergine  (vegan)    11,50
Aubergine | paprika | chimichurri

tip

Naturel        7,50
3 eieren | brood
Extra Topping:  Kaas       + 1,00
  Tomaat en ui      + 1,00
  Avocado      + 1,50
  Spek       + 1,00
  Gerookte zalm     + 2,50

Uitsmijter

Bier-spijs tips? Vraag de bediening.

tip

BOMEN PLANTEN
Wij willen impact maken op de 
natuur. Voor elke liter van ons 
bier, planten wij daarom één 
boom. Het doel is om 150.000 
bomen te planten in 2021.

ALLERGIEËN?
Vraag de 
bediening 
of kijk op 
houseofbird.nl/
allergenen

Scan de QR-code
Bekijk het menu online
Plaats je bestelling
We brengen de bestelling 
naar je tafel
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MAKKELIJK BESTELLEN

Gepofte pompoen  (vega)     11,50
pompoen | burrata | zonnebloempitten | balsamico | rucola       

Salade met brood

tip

Burgers

Extra garnituren:  Friet met mayonaise         + 4,75
   Brood met dip (vegan)        + 4,50
   Koolsalade          + 4,00   
   Groene salade          + 4,00
   Gegrilde groente         + 4,00

Classic HoB Burger  (vega)     14,50
Beyond burger | kaas | tomaat | uiencompote  | friet

 ook als runderburger verkrijgbaar

Vegan Burger (vegan)       14,50
Seitan burger | Aziatisch garnituur | paddenstoel | friet

tip

Zoet
Appeltaart       4,50
Met slagroom:        + 0,70
Berry bar (vegan)      3,75
Bananenbrood (vegan)      3,50
Chocoladecake (bereidt met ons bier)  4,25
Proefplank bierbonbons (4 stuks)   6,75  

Spaghetti   (vega)      8,50
Tomatensaus | fijne groente

Witvis of (vega)kroket    8,50
Frietjes | groente

Boterham       3,00
Kaas of appelstroop of pindakaas of hummus of avocado

Eksterbordje      0,00
Een bordje om lekker wat te stelen van je ouders

Kinderijsje (vegan)     3,50
Chocoladebrownie ijs of yoghurt met bessen ijs       

Voor piepkuikens





Bittergarnituur
Bitterballen bereidt met ons bier (8 st.)  7,75
Vega bitterballen (8 st.)    7,50
Vega mini loempia’s (8 st.)    5,85
Kaastengels (8 st.)       7,25
Friet met mayonaise    4,75

BORREL
Bestellen vanaf 11:00 uur

Flammkuchen
Klassiek       9,75
Spek | rode ui

Gerookte zalm       12,75 
Gerookte zalm | bieslook

Geroosterde aubergine (vegan)    11,50
Aubergine | paprika | chimichurri



Overige snacks
Nacho’s uit de oven (ook vegan verkrijgbaar) 9,00
Guacamole | tomatensalsa | kaas

Kaasplank (vega)      11,00
4 Kazen | crackers | stroop

              Traktatie voor de hond   1,50

Bierproeverij
Bierproeverij blond       10,00
Bierproeverij mix       11,00
Bierproeverij donker     12,00 
Bierproeverij met bierbonbons (4 st.)     16,75

(4 bieren á 15 cl)

Kleine snacks (vegan)

Brood met dip      4,50
Komkommer in ponzu    4,25
Radijs in chili      5,00
Pimientos de Padron    6,50 
Gerookte amandelen    4,50
Olijven       4,75

Hele assortiment kleine snacks    27,00






