
Flatbread Club Sandwich
Kippendij | bacon | hoeve-ei | 
kropsla | piccalilly

11

Bagel Smashed Avocado
Tomaat | kropsla | hoeve-ei | 

9,5

10,75

Salade Burrata
Kropsla | rucola | rode biet | amandelen | 
olijven
Lekker wat gerookte zalm of 
Ibeกco ham?              €2,50  

13,5

tot 16:00

 
verse geitenkaas
Lekker wat gerookte zalm?                 €2,50     +

+

Nacho Fish Burger
Crispy salad | avocado | pico de galo | 
koriander | chipotle mayo | verse friet 
van de ‘Frietbar’

Foccacia Vitello Tonnato
Kalfslende | rucola | olijven | tonijnmayo |
parmigiano

16,5

Smashed Beef Burger
Crispy salad | cheddar | Heinz Original | 
bacon | augurk | oase burgersaus | 
verse friet van de ‘Frietbar’

16,5

Arabic Chicken Burger
Crispy salad | feta | tomaat | harissa | 
knoflook | tzatziki | verse friet van de 
‘Frietbar’

16,5

22,5

Borrelen in onze oase met onze shaกng plate?
Laat je verwonderen door een overheerlijke selectie 
van snacks & bites to share met o.a gyoza’s, 
Iberico ham, bourgondische bitterballen & meer 

bites  cocktails  music  
STADSOASEDEPOPUPBAR.NL

Heb je allergieën? Raadpleeg een van onze medewerkers voor advies!

Vega? Geen probleem we passen een 
burger naar keuze aan voor een juicy 
paddestoelenburger!



Zeeuwse Creuze Oesters
Citroen | vinaigrette rode wijn & sjalot

p/s 3,25

Arabische Dips Mezze
Hummus | baba ganoush | 
muhammara | falafel | turks brood

11

Iberico Ham Cebo Paleta
Schouderham van het Iberisch varken
36 maanden gerijpt

14,5

Crispy Gyoza
Garnaal | hoisin | togarashi

9,5

Crispy Gyoza Vega
Kimchi | witte kool | sesam

9,5

11

Bourgondische Bitterballen
Rundvlees | grove mosterd

Oesterzwam Bitterballen
Paddestoelen | kimchi dip

9 / 12 / 15

9 / 12 / 15

22,5

Morocan Pizzette
Feta | tomaten harissa | kruidenyoghurt | 
za’tar

10,5

Korean fried chicken
Chili | sesam | limoen

9,5

Polpette di Pomodoro
Gehaktballetjes in een lichte spicy tomatensaus 
met parmigiano & basilicum

9,5

Crispy avocado bites
Krokante avocado friet met ponzu dip

8,75

all day

Tomato Cajun Fries
Parmigiano | olijven | basilicum 
Liever zoete aardappelfกetjes?       €1

5,5

Borrelen in onze oase met onze shaกng plate?
Laat je verwonderen door een overheerlijke selectie 
van snacks & bites to share met o.a gyoza’s, 
Iberico ham, bourgondische bitterballen & meer 

Mexican Willy Nacho’s
Pico de gallo | chipotle | rode ui | zure room
Lekker wat pulled pork ‘barbacoa’?         €3+

+

6 /  9  /  12

6 /  9  /  12

st.

st.

Heb je allergieën? Raadpleeg een van onze medewerkers voor advies!



Sashimi van tonijn
Yuzu soya crème | wasabi | shiso | Japanse komkommer pickle

Italian Steak tartare
Verse pesto | parmigiano | gemarineerde aubergine | basilicum cress

Carpaccio van Courgette
Baba ganoush | za’tar | verse geitenkaas | salsa verde

3 gangen menu €36,50

Zalm met mediterrane kruidenkorst
Capponata | geprakte aardappel met zure room & gekonfijte tomaatjes | 
jus van bouillabaisse.

Geroosterde Parelhoen 
Salsa van paddenstoelen | geroosterde wortel | krieltjes | romige jus met truffel en 
dragon

Zuiderse Groentelasagne
Burrata | citroentijm | lichte spicy saus van pomodori tomaat 

Heb je allergieën? 
Raadpleeg een van onze 

medewerkers voor advies!

Oreo Tiramisu
Langevingers | mascarpone | framboos | Oreo cookies

Pannacotta Tropical
Mango | vanilla | passievrucht | cocos

€22,50
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