
 
 

 Heeft u een allergie? Laat het ons weten.  

Lunch – Borrel – Diner 

 
11:30 – 16:00

Broodjes 
Wij serveren standaard wit brood, tenzij 
anders vermeld.  
 
Veggie Blue Boy (vegetarisch) 8.5 
Bleu d’Auvergne| slamix| gegrilde appel| 
gekarameliseerde walnoten| gekarameliseerde ui  
 
Lilians Bomm (vegetarisch) 10.5 
Baby spinazie| avocado| pesto| buffelmozerella| 
sud-delice tomaten| pompoenpitten| Ladi’s olijfolie 
 
Kroket 7.5 
2 Rotterdamse kroketten| mosterd 
 
Donnatella (warm) 9.5 
Geitenkaas| dadels| spek| rucola| 
pijnboompitten| aceto 
 
12 uurtje 9.5 
Rotterdamse kroket| serranoham| soep van de dag 
 
Fleurs Favoriet (warm) 9.5 
Serranoham| aubergine| pesto| pijnboompitten| 
rucola| aceto 
 
Iberico pata negraham 12.5 
Tomatentapenade| Ladi’s olijfolie| pijnboompitten 
 
Mamma Mia (warm) 9.5 
Brie| chorizo| tomatentapenade| rucola| 
pijnboompitten| aceto 
 
Carpaccio van rund 12.5 
Tomatentapenade| Grana Padano| kappertjes| rode 
ui| pijnboompitten| rucola| pesto| aceto 
 
Chicken Club 9.75 
Warme kip| slamix| bacon| ei| komkommer| 
tomaat| honing-mosterd dressing 
 
Salmon Club 13 
Gerookte zalm| slamix| cacik| ei| avocado| 
komkommer| tomaat| rode ui 
 
 
 

 
 
 

Bomm burgers 
 
Coquille Burger 17.5 
Lichtgegrilde coquilles| wasabimayonaise| slamix| 
wakame| gepofte paprika| masago| sesam  
 
Seizoensburger 19 
Schotse black angus burger| cheddar | hazenpaté | 
vijgencompote | truffel-aioli | augurk | rucola  
 
Bomm Burger 15.5 
Beste hamburger in Kralingen! Nr 6 hambugertest2017! 

Schotse black angus burger| pancetta| aioli| 
cheddar| tomaat| little gem | rode ui| augurk| frites  
 
Mr. Blue Burger 15.5 
Beste hamburger in Kralingen! Nr 5 hambugertest2018! 

Schotse black angus burger| Bleu d’Auvergne| 
ahorn-aioli| baby spinazie| rode ui | 
gekarameliseerde ui| frites  
 

Poké bowls 
 
Poké bowl geitenkaas (vegetarisch) 15 
Mix van quinoa en couscous| rode ui | vijgen | 
stoofpeer | sud-delice tomaten | honing 
 
Poké bowl seafood 15 
Mix van quinoa en couscous| vis van de dag| 
sojabonen| wakame| avocado| rode biet| masago| 
ei| komkommer 
 
Poké bowl zachtgegaarde kip 13.5 
Mix van quinoa en couscous| sojabonen| wakame| 
avocado| rode biet | ei | komkommer| 
gekarameliseerde ui 
 

Bijgerechten 
 
Huisgemaakte snackstengels (4 stuks) 8 
Kreeftbitterballen (5 stuks) 11 
Witte beker frites met truffelmayonaise 3.5 
Gamba’s 9 
Charcuterie  15 
Onionrings & sweet potatoes fries 8 
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Tasting & Sharing Platter  
Vanaf 2 personen, 11 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 
 
Spaanse borrelplatter 20 
Iberico pata negra|chorizo| manchego| olijven 
 
Charcuterie 15 
 
Mini Bomm Burgers 15 
 
Tortilla chips 5 
Chorizoworst| kaas| salsa 
 
Brood met smeersels 7  
2 soorten huisgemaakte smeersels| Ladi’s olijfolie  
 
Kreeftbitterballen 11 
 
Gamba’s 9 
Tijm| rozemarijn| knoflook 
 
Onionrings & sweet potatoes fries 8 
Aioli 
 
Huisgemaakte snackstengels 8 
Brie en gekarameliseerde ui| rundergehakt| cacik 
 
Aubergine rol 5.5 
Buffelmozzarella| zongedroogde tomaat| pesto 
 
 
 
 
 
 

 

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 37.5 p.p. (vanaf 2 personen) 
 
Wijnarrangement (3 glazen) 15 
 

 

Bomm burgers 
 
Coquille Burger 17.5 
Lichtgegrilde coquilles| wasabimayonaise| slamix| 
wakame| gepofte paprika| masago| sesam  
 
Seizoensburger 19 
Schotse black angus burger| cheddar | hazenpaté | 
vijgencompote | truffel-aioli | augurk | rucola  
 
Bomm Burger 15.5 
Beste hamburger in Kralingen! Nr 6 hambugertest2017! 

Schotse black angus burger| cheddar | pancetta| 
aioli | tomaat| little gem | rode ui| augurk| frites  
 
Mr. Blue Burger 15.5 
Beste hamburger in Kralingen! Nr 5 hambugertest2018! 

Schotse black angus burger| Bleu d’Auvergne| 
ahorn-aioli| baby spinazie| rode ui | 
gekarameliseerde ui| frites  
 

Pasta’s 
 
Vegetarische pasta 12 
Pesto | groene asperges | sud-delice tomaten | 
Parmezaanse kaas 
 
Spaghetti Bolognese 13 
Rucola | Parmezaanse kaas  
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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 8.5 p.p. 
Proeverij van 5 zoete heerlijkheden 
 
Bomm cheesecake 5 
Vanille cheesecake met saus 
 
Spekkoek 7.5 
2 bollen vanille ijs | slagroom 
 
After Eight 9.5 
Chocolade mousse | brownie | rocky road | 
chocolade-mint ijs| verse munt | slagroom 
 
Tarte tatin 6.5 
Vanille ijs | slagroom 
 
IJs met vers fruit en slagroom 7.5 
 
Rocky road (lekker bij de koffie!) 3.5 
Onweerstaanbare biscuits van chocolade en pecannoten 
 
Fudge brownie 7 
Seizoensijs | slagroom
  
 


