
 
 

 Heeft u een allergie? Laat het ons weten.  

Lunch – Borrel – Diner 

 
11:30 – 16:00

Bomm lunch 
 
 
Tasting & Sharing Platter Get your Bomm 10 p.p. 
(vanaf 2 personen) 
Mix & match van vlees-/ vis-/ kaaswaren/ toppings 

 
Vangst v/d dag 
 

Bomm Burger 13 

Schotse black angus burger/ pancetta/ aioli/ cheddar/ 
tomaat/ little gem/ rode ui/ augurk/ frites  
 
Bruschetta Trio Deluxe 14.5 
Serranoham/ marmalade van rode ui 
Aubergine/ buffelmozzarella 
Gegrilde yellowfin tuna/ sesamdressing 
 
Rib-eye 21 
 

Surf ‘n turf 16.5 

Ossenhaaspuntjes/ gamba’s/ slamix/ gepofte paprika/ 
zongedroogde tomaat/ ui/ pijnboompitten 
 
Steak tartaar (rauw) met frites 16.5 
 
Saté van kippendijen met brood of frites 13.5 
 

Salades 
 
Caesar salade 13.5 
Little gem/ kip/ ansjovis/ ei/ Parmezaanse kaas/croutons 
 

Salade licht gegrilde yellowfin tuna 15.5 

Slamix/ wakame/ gepofte paprika/ gegrilde appel/ 
sesamdressing 
 
Salade geitenkaas met gegrilde appel 12.5 
Rode bietjes/ rode ui/ gekarameliseerde walnoten/ 
zongedroogde tomaten/ aceto  
 

Soepen 
 
Soep van de dag 
 
Tomaten 5 
Gepofte tomaten/ knoflook/ tijm/ rozemarijn/ oregano/ 
crème fraîche/ brood 
 

 
 

Broodjes 
Wij serveren standaard wit brood, tenzij anders vermeld.  
 
Basis uitsmijter 6    /     Omelet 7 
+ per topping 0.75 
Keuze uit: yorkham/ kaas/ tomaat/ pancetta/ 
paddenstoelen 
 
Boerenomelet 9.5 
Prei/ wortel/ ui/ paddenstoelen/ ham 
 

12 uurtje 9.5 

Rotterdamse kroket/ serranoham/ cacik 
 
Kroket 7.5 
2 Rotterdamse kroketten/ mosterd 
 
Oude kaas 6.5 
1 jaar oud gerijpte Rotterdamse kaas/ rucola/ mosterd 
 
Warme brie 8 
Honing/ walnoten 
 
Warme beenham 7.25 
Brioche/ marmalade van ui/ honing-mosterd dressing 
 
Serranoham 6 
Pesto/ rucola/ pijnboompitten 
 
Kaasgehaktballetjes 8.5 
Tomatensaus 
 

Carpaccio van rund 12.5 

Tomatentapenade/ Grana Padano/ kappertjes/ rode ui/ 
pijnboompitten/ rucola/ pesto/ aceto 
 
Gerookt zalm 10.5 
Meergranenbrood/ roomkaas/ cacik 
 
Coppa di Parma met gesmolten brie 8.5 
Zongedroogde tomaten/ rucola/ pijnboompitten 
 
Philly cheesesteak 12.5 
Cheddar/ ui 
 

Croque monsieur Bomm 8.5 

Gebakken ei/ frites/ truffelmayonaise 
 
Club sandwich 9.75 
Warme kip/ bacon/ ei/ sla/ komkommer/ tomaat/ 
honing-mosterd dressing 



  
 

 Heeft u een allergie? Laat het ons weten.  

Lunch – Borrel – Diner 

 
Tasting & Sharing Platter  
Vanaf 2 personen, 10 p.p. 
 
Get your Bomm* 
Mix & match van vlees-/ vis-/ kaaswaren/ toppings 
 
*kan ook vegetarisch geserveerd worden 
 
Onze platters kunnen bestaan uit o.a.: 
- Brood met huisgemaakte smeersels 
- Salade 
- Gerookte zalm 
- Garnalen 
- Serranoham 
- Dadel met spek 
 
Het Tasting & Sharing concept kan ook als hoofdgerecht 
geserveerd worden voor 21.5 p.p. (vanaf 2 personen).  
Hierbij wordt door de chef een selectie gemaakt van 
enkele gerechten. 

 

Bites to share 
 
Charcuterie 12.5 / 15 
(3 soorten / 4 soorten) 
 
Tortilla chips 5 
Chorizoworst/ kaas/ salsa 
 
Brood met smeersels 7 
3 soorten huisgemaakte smeersels 
 
Oma’s garnalenkroketjes 7 
 
Rotterdamse bitterballen 5.5 
 
Gamba’s 7.5 
Tijm/ rozemarijn/ knoflook 
 
Kaasgehaktballetjes 6.5 
Tomatensaus 
 
Gefrituurde stengels 8 
Feta/ rundergehakt/ cacik 
 

 

 
 

In onze keuken werken wij enkel met pure en dagverse 
producten en dat proef je! Bomm haalt inspiratie uit 

klassieke, bekende gerechten en de nieuwste 
kooktrends. Prominent op de kaart zijn 

de tasting & sharing platters, houten planken vol koud 
en warme hapjes om te delen. 

 
Vaste regels en volgorde bestaan niet bij Bomm. 

Je begint bijvoorbeeld met zoete hapjes,  
tussendoor een lekkere steak en het diner sluit je af 

met een salade. 

 

 
Menu 
 

 
Laat je verrassen door Bomm! 
De lekkerste Bomm-gerechten met  een mix & match 
van vlees, vis, kaas en sweets. 
Alles geserveerd volgens de Bomm-filosofie! 
 

Tasting & Sharing 
3-gangen menu 35 p.p. (vanaf 2 personen) 
 
Wijnarrangement (3 glazen) 15 
 

 
Voorgerechten 
 
Caesar salade 13.5 
Little gem/ kip/ ansjovis/ ei/ Parmezaanse kaas/croutons 
 

Salade licht gegrilde yellowfin tuna 15.5 

Slamix/ wakame/ paprika/ gegrilde appel/ sesamdressing 
 
Salade geitenkaas met gegrilde appel 12.5 
Rode bietjes/ rode ui/ gekarameliseerde walnoten/ 
zongedroogde tomaten/ aceto 
 
Carpaccio van rund 10.5 
Tomatentapenade/ Grana Padano/ kappertjes/ rode ui/ 
pijnboompitten/ rucola/ pesto/ aceto 
 
Bruschetta trio deluxe 14.5  
Serranoham/ marmalade van rode ui 
Aubergine/ buffelmozzarella 
Gegrilde yellowfin tuna/ sesamdressing 

 
Vraag naar onze dagspecials! 
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Soepen 
 
Soep van de dag 
 
Tomaten 5 
Gepofte tomaten/ knoflook/ tijm/ rozemarijn/ oregano/  
crème fraîche/ brood 

 
Hoofgerechten 
 
Vis van de dag 
 
Lamskoteletten (NZ) 21 
 
Rib-eye 21 
 
Wijnsuggestie: 
Pasque Passimento Corvina veronese/ Merlot 5.5 
 

Bomm Burger 13 

Schotse black angus burger/ pancetta/ aioli/ cheddar/ 
tomaat/ little gem/ rode ui/ augurk/ dikke frites  
 
Wijnsuggestie: 
Place in the Sun Cabernet-Sauvignon 5 
 
Vegetarische pasta 12 
Pesto/ groene asperges/ zongedroogde tomaten 
 
Spaghetti Bolognese 13 
Rucola/ Parmezaanse kaas 
 
 

Kaas 
 

Say Cheese 10.5 

Kazen die precies op elkaar zijn afgestemd/ toppings 
 
Wijnsuggestie: 
Dow’s Tawny Port 10 jr 5.5 
Dow’s Tawny Port 20 jr 10 
 

Sweets 
 
Melt in your mouth 7.5 p.p. 
Proeverij van 5 zoete heerlijkheden 
 

Bomm cheesecake 4.75 

Cheesecake met rode vruchtencompote 
 
Spekkoek met vanille-ijs 5 
 
Chocolate lover 7.5 
Chocololly/ mousse/ brownie/ rocky road 
 
Tarte tatin met vanille-ijs 5.5 
 

Nutella ravioli met pistache-ijs 7.5  

 
IJs met vers fruit en slagroom 7.5 
 
Rocky road (lekker bij de koffie!) 3.5 
Onweerstaanbare biscuits van chocolade en pecannoten 
 
Brownie (lekker bij de koffie!) 4.5
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Lunch – Borrel – Diner 

 
Tasting & Sharing Platter 
Vanaf 2 personen, 10 p.p. 
 
Get your Bomm* 
Mix & match van vlees-/ vis-/ kaaswaren/ toppings 
 
*kan ook vegetarisch geserveerd worden 
 
Onze platters kunnen bestaan uit o.a.: 
- Brood met huisgemaakte smeersels 
- Salade 
- Gerookte zalm 
- Garnalen 
- Serranoham 
- Dadel met spek 

 

Bites to share 
 
Charcuterie 12.5 / 15 
(3 soorten / 4 soorten) 
 
Steak tartaar (rauw) 12.5 
 
Tortilla chips 5 
Chorizoworst/ kaas/ salsa 
 
Luxe bittergarnituur 12.5 
 
Frites met truffelmayonaise 4.25 
 
Oma’s garnalenkroketjes 7 
 
Gamba’s 7.5 
Tijm/ rozemarijn/ knoflook 
 
Kaasgehaktballetjes 6.5 
Tomatensaus 
 
Huisgemarineerde olijven 3.5 
 
Gefrituurde stengels 8 
Feta/ rundergehakt/ cacik 
 
 
 

 
 
Bruschetta gerookte zalm 7.5 
Wakame/ wasabimayonaise 
 
Potje Philly cheesesteak 11 
 
Caprese salade 8.75 
Buffelmozzarella/ tomaat/ basilicum/ pesto  
 
Rotterdamse bitterballen 5.5 
 
Potje kippendijenfilet in satésaus 6.5 
 
Dadels met spek 4.5 
 
Aubergine rol 5 
Buffelmozzarella/ zongedroogde tomaat/ pesto 
 
Brood met smeersels 7 
3 soorten huisgemaakte smeersels 
 
Bruschetta van de dag 
 
Tortilla van de dag 
 
Bruschetta van de dag 
 

 


