
-AFHAALMENU-
Koffie, lunch & diner TO GO!

Waalstraat 48
020 370 77 44 

Dinsdag t/m vrijdag open van 8.00 tot 20.00 uur
Zaterdag t/m maandag gesloten 



BEL  ONS 020  370  77  44

Of  loop  l angs . . .

T A K E  A W A Y

LUNCH

CROQUETTEN OP BROOD / €8 ,20
Twee rundvlees croquetten van Oma Bobs

VEGA CROQUETTEN OP BROOD / €9 , -
Twee vegetarische croquetten van Oma Bobs

BROODJE EI  -  TOMAAT / €5 ,50
Hardgekookt ei  met tomaat ,  s la en wasabimayo

BROODJE GRILLWORST / €6 ,40
Warme gri l lworst met ja lapeño en cheddar met
onze signaturesaus

BROODJE BLT / €6 ,30
Spek ,  s la ,  tomaat met wasabimayo 

BORRELHAPPEN

BROODJE HUMMUS / 5 ,60
Hummus met tomaat ,  komkommer ,  rucola en
pi jnboompitten

BROODJE OSSENWORST / €6 ,70
Woorts ossenworst met mosterd

8 stuks voor €7 ,20
12 stuks voor €10 ,80

OMA BOBS BITTERBALLEN

GEMENGD FRITUUR 
18 voor €16 ,20
24 voor €21 ,60

VEGETARISCHE BITTERBALLEN
8 stuks voor €8 , -  
12 stuks voor €12 , -

WARME GRILLWORST / €6 ,50
Met jalapeńo en cheddar met onze
signaturesaus

VLAMMETJES
VEGETARISCHE LOEMPIA'S

KAASTENGELS

MINI FRIKANDELLEN
KIPNUGGETS

PORTIE FRIET / €3 ,70
PORTIE GROENTEFRIET / 3 ,90
WOORTS OSSENWORST / €6 ,40
LEVERWORST / €4 ,70

GEHAKTBALLETJES / €8 , -
Met onze signaturesaus

BROODJE GEHAKTBALLETJES / €8 ,70
Gehaktbal let jes op brood met onze
signaturesaus

MENU
CAFÉ
BLEK

Wil je iedere zondag een appje kri jgen
met het weekmenu? Neem dan deel aan
de groep waar al leen wi j  berichten in
kunnen plaatsen.



DINER
ALT I JD  TUSSEN 
€8 , 50  & €9 , 50

GEKOELDE B IEREN

ALLE BIEREN OP FLES / €4 ,50

TRAPPISTENBIEREN / €5 , -

Bi j  Blek

iedere dag

een andere

maalt i jd!

Hier vind je ook
het menu van de
week.

'Thuis koken is

zó 2019! '

Denk aan:
Nasi goreng,  stamppot ,
lasagne,  curry ,  burri to ,

raviol i ,  snert etc .

Scan de QR-code en
beki jk onze socials . . .

GEKOELDE WI JNEN PER  FLES

ROSÉ 
Grenache/Syrah / €22 ,50 

WITTE WIJN
Sauvignon blanc / €22 ,50
Pinot Grigio /  €22 ,50
Verdejo /  €25 , -

RODE WIJN
Sangiovese/Merlot  /  €22 ,50
Montepulciano / €22 ,50
Tempranil lo /  €25 , -



KOFFIE TO GO

Keuze uit:

- Appeltaart

- Chocoladetaart met walnoten

  Halve taart / €12,-
  Hele taart / €20,-

Zwarte koffie / €2,40

Espresso / €2,40

Dubbele espresso / €3,60

Latte macchiato / €2,90

Cappuccino / €2,70
Ook verkrijgbaar met havermelk

VERSE JUS D'ORANGE

TAARTEN
Kun je echt niet zonder
onze huisgemaakte taarten?
Wij bakken ze graag voor je
op bestelling.

-CAFÉ BLEK-

Klein / €3,-
Groot / €5,-

Warme Tony Chocolonely
chocolademelk met
slagroom / €3,60


