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 Warme dranken

Koffie / espresso 2,70
 

Iets lekkers erbij?

Huisgemaakte appeltaart 

Frisdranken

Diverse frisdranken

Fuze tea / Fuze tea green

Vers geperste jus

Verse smoothies

Aardbei-banaan of

Ananas-mango

Fristi / Chocomel

Melk / karnemelk

2,90

3

3,50

5,25

 

 

3

2,50

Bier en wijn

Gulpener op tap

Skuumkoppe op tap

Seizoensbier op tap

Zwarte Ruiter 0,3% (Gulpener)

Radler 0%

Glas huiswijn wit/rood/rosé

Fles huiswijn wit/rood/rosé

Glas rode port

Jonge jenever

3

4,25

4,25

3,75

3,75

4,50

20,75

4,50

3,75

Voor de kids

Limonade

Kan limonade ca. 9 bekers

Appelsap

Fristi / Chocomel

1,75

10,50

2.90

3

  

D r a n k e n k a a r t

Iets te grazen

8,50

8

8,50

8

8

19,95

4,75

8,50

Nacho schotel

Oma Bob's bitterballen (8) 

Oma Bob's kaasstengels (8)

Kipnuggets (8)

Warme grillworst (8)

Plank Onder de Platanen (4x8)

Boerenbrood met kruidenboter

Kaasblokjes (8)

3
 3,30

3

Cappuccino / koffie verkeerd

Latte Macchiato
Warme choc (slagroom + 0,75)

Verse munt of gember thee 
Thee verschillende smaken

Speciale koffies
French, Irish, Spanish

3,40
2,40

6,50

3,25

1,90

3,50

(Slagroom + 0,75)

Huisgemaakte roomboter cake 
(Slagroom + 0,75)
(Aardbeien + 1,50 seizoen) 

Boerenyoghurt met honing
(Aardbeien +2,25 seizoen)



Onder de Platanen

S I N C E  2 0 0 2

Maaltijdsalades

Boerenmaaltijdsalade 

Onze specialiteiten

Oma Miep's 

huisgemaakte soepen

Burgers

G e r e c h t e n

Geserveerd met uitgebakken spek, champignons, uitjes,
boerenbrood en huisgemaakte dressing. Keuze uit brie,
geitenkaas of gorgonzola met honing en pijnboompitjes

Maaltijdsalade met carpaccio
Overheerlijke carpaccio salade geserveerd met
zongedroogde tomaat, rode ui, kappertjes, parmezaanse
kaas, pesto of truffelmayonaise, pijnboompitjes en
boerenbrood

Geserveerd met kappertjes, avocado, boerenbrood en
een huisgemaakte dressing

Maaltijdsalade met gerookte zalm

14

 

14,50

15,50

Maaltijdsalade met tonijn
Geserveerd met kappertjes, feta, pijnboompitjes,
boerenbrood en een huisgemaakte dressing

,

13,50

Maaltijdsalade met gemarineerde kip
Geserveerd met gemarineerde kip, gebakken
champignons, gebakken ui, boerenbrood en chilisaus

13,75

Onder de Platanen kaasfonduetje
Een overheerlijke Franse camembert met chorizo
of zalm, bereid in de oven, om op te peuzelen als
een "kaasfondue". Geserveerd met frisse salade, 
rauwkost en boerenbrood.

Ambachtelijk bereide kipsa té
Huisgemaakte kipsa té met crunchy pindasaus,
verse frites en een frisse  salade met
huisgemaakte dressing.

14,50

Pannetje gemarineerde kip
Ouderwets pannetje gevuld met gemarineerde
kip, gebakken uitjes en champignons. Geserveerd
met een bakje chilisaus, verse frites en een frisse 
salade.

16,75

Onze wereldberoemde "Ome Jan" burger
Huisgemaakte hamburger van puur rundvlees geserveerd op een
Italiaanse bol, met gebakken champignons, uitjes, spek en
gesmolten kaas, verse frites en een frisse salade met huisgemaakte
dressing

BBQ-burger
BBQ-burger van puur rundvlees geserveerd op een Italiaanse bol, met
uitgebakken spek, gesmolten kaas, little gem, tomaat, augurk, rode ui,
verse frites en BBQ saus

Vega-burger

De vega-burger wordt geserveerd op een Italiaanse bol, met
gesmolten kaas, gefrituurde uien ringen, little gem, tomaat, augurk,
verse frites en BBQ saus.
De burger zelf bestaat uit: champignon, ui , biet, kokosnoot 
en erwten

Uiensoep 
Met een met kaas gegratineerd broodje

Tomatensoep met gehaktballetjes

Erwtensoep (seizoen)
Met roggebrood en katenspek

Met boerenbrood en belegen kaas

7,50
8,50

16,95

16,95

16,95

Heeft u allergieën of andere

dieetwensen?

Laat het ons weten. 

Soep van de dag 6

6,25

6,25

17,50
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Het lekkerste brood van bakkerij Vreman. Dagelijks vers door ons

afgebakken, handgesneden boeren wit- of bruin brood.

Ei, ei, ei. Uitsmijters en

omeletten met 3 eieren

Boeren tosti's

G e r e c h t e n

Broodje carpaccio met zongedroogde
tomaatjes, kappertjes, rode ui, parmezaanse kaas,
pesto of truffelmayonaise en pijnboompitjes

9

9,25

Koks trots met gemarineerde kip, gebakken uitjes,
champignons en een bakje chilisaus

Huisgemaakte tonijnsalade naar het recept van
buurvrouw Suus

2 Oma Bob's rundvleeskroketten

Broodje gezond met achterham, boeren belegen
kaas, sla, tomaat en een scharreleitje

BLT met uitgebakken spek, sla, tomaat, mayonaise
en een scharreleitje

Warme grillworst met gebakken uitjes en
champignons, gekruid met een vleugje kerrie en een
bakje huisgemaakte honingmosterdsaus

Warme beenham met huisgemaakte honing -
mosterdsaus

9,50

Gerookte zalm met roomkaas 11,25

Broodje bal  huisgemaakt in een heerlijke jus
geserveerd in een oudhollands pannetje

8,75

2 Oma Bob's groentekroketten  

Uitsmijter ham, spek of kaas

Uitsmijter ham en kaas of spek en kaas

Omelet Kirsten met oude kaas en tomaat

Omelet Onder de Platanen met spek, ui,
champignons en kaas

Omelet Rebecca met ui, champignons, tomaat en
kaas

11,75

9,50

9

8,75

9

9,25

8,75

9,75

9,50

10,25

10,50

Ruim belegde tosti's op boeren wit- of bruin brood

Brie, pijnboompitjes en honing (spek + 1,00) 9

Geitenkaas, pijnboompitjes en honing 9

Ham en/of kaas (oude kaas +1,25) 7,25

Hawaii of ham, kaas en tomaat 7,75

Ketchup, mosterd of mayonaise 0,40

Voor onze  jonge gasten

Boerenboterham (wit of bruin) met kaas,
hagelslag, jam, pindakaas of chocopasta

Boerenboterham (wit of bruin) als halve tosti
met ham en/of kaas

Oma Bob's rundvleeskroket met verse frites,
komkommer en appelmoes

Kipnuggets met verse frites, komkommer en
appelmoes

3

3

8,50

8,50

Huisgemaakte rundvlees hamburger met
verse frites, komkommer en appelmoes

Pannenkoek met of zonder poedersuiker

Pizza Margherita

9,25

7

9,50

Pannetje appelmoes

Pannetje frites

2,50

4

Pannetje komkommer 2,50
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Pannenkoeken zelf samenstellen

 

G e r e c h t e n

Pannenkoek naturel of met poedersuiker 7
Pannenkoek glutenvrij en / of lactosevrij 8

Prijzen zijn per ingrediënt
 Spek, ham, kaas, champignons, banaan

1,50

 Brie, geitenkaas of gorgonzola

Vers fruit van het seizoen of aardbeien
Vanille softijs
Slagroom

3,75

5
2,50

2

Onze favorieten!
Pannenkoek Koks Trots: gemarineerde kip,
gebakken champignons, uitjes en chilisaus

Liefhebberspannenkoek: geitenkaas,
pijnboompitjes en honing

Hollandse Buitenlandse kazenpannenkoek:
brie, gorgonzola en geitenkaas

Pannenkoek Onder de Platanen: spek, ui,
champignons en kaas

Pannenkoek Hawaii: ham, kaas en ananas

Pannenkoek Josje: spek, ui en gorgonzola

Pannenkoek Rebecca: champignons, ui, tomaat
en kaas

12,75

12,75

14,25

13,25

11,75

13,25

13,25

Huisgemaakte Pizza's

Pizza Margherita: huisgemaakte pizza met
tomatensaus en kaas

Pizza Hawaii: huisgemaakte pizza met
tomatensaus, kaas, ham en ananas

Pizza Josje: huisgemaakte pizza met
tomatensaus, spek, rode ui en gorgonzola

Pizza Buitenlandse kazen: huisgemaakte
pizza met tomatensaus, brie, geitenkaas en
gorgonzola

Pizza Salami: huisgemaakte pizza
met tomatensaus, kaas en salami

Pizza Onder de Platanen:
huisgemaakte pizza met tomatensaus, kaas, spek,
champignons en rode ui

Pizza Tonijn: huisgemaakte pizza met
tomatensaus, kaas, tonijn, rode ui, feta kaas en
kappertjes

Pizza Vega: huisgemaakte pizza met
tomatensaus, kaas, tomaat, champignons en rode
ui

9,50

12,50

13,50

14

10.75

14,50

13,50

14,25

Kids ijs

Vacky (een "koetje" met vanille roomijs)

Advocaat, vanillesoftijs en slagroom

Speciale koffies, 
French, Irish, Spanish4

3

Desserts

Koekbakje met vanillesoftijs en spikkels of nootjes.
Aardbeien + 1,25 - Slagroom + 0,75

Sundae met vanillesoftijs, caramel,
chocolade of aardbeien saus

6.50

6,50Coupe OdP vanillesoftijs, aardbeien en
slagroom

6,50

Appel, ananas, ui, rozijnen en gember

1,75

4,25

Maandspecial 6,50


