Lunch

specials

all day

TOT 17:00 UUR

Zaanse mosterdsoep
Croutons en gebakken spek

7,50

Kroketten op brood (rund of vega)
Twee kroketten met Zaanse mosterd

8,00

Broodje gerookte Noorse zalm
9,50
Met roomkaas, sla, kappertjes, rode ui en sesam
Toasted Clubsandwich Caprese
Tomaat, pesto en buffelmozzarella V

8,50

Toasted Clubsandwich Pulled Chicken
Met paprika, rode ui en cheddar

9,50

Chicken and Waffles (Brewers Choice)
Wafels, southern fried chicken en maple syrup

9,50

Lousiana Lobster Roll
Brioche met coleslaw en rivierkreeftencocktail

9,50

Ribfinger Sandwich
Brioche met sla, pickles en aïoli

9,50

HOOP op een plank

Plank vol lekkers voor bij de borrel of als
starter om te delen

22,00

F ingerlicking good

Burgers

Classic Burger
Runderburger met sla, tomaat, rode ui,
pickles, cheddar, bacon en Hoop’s Burgersaus

16,00

Melted Cheese Burger
18,00
Runderburger, gekarameliseerde ui, pickles,
bier bbq-saus en cheddar kaassaus		
Dirty Vegan Burger
Vegan burger patty met rucola,
tomaat, rode ui, geroosterde
bospeen, erwtenpuree en veganaise V

all day

Hot Dogs

Spicy Dog
Pittige dog met jalapeños, krokante uitjes,
sla en salsa

16,00

Cheesy Dog
Runderdog met rode ui, pickles, sla en
cheddarsaus

16,00

Cheesy Garlic Flatbread met mozzarella V

5,50

Rundvlees- of vegan bitterballen (6)
met Zaanse mosterd

7,00

Zaanse Sambal Kaaskroketjes (6)
met chilisaus V

8,00

Iberico Ribfingers (6) met aioli

8,00

Crispy Chicken Nuggets (6) met chilisaus

8,00

Strawberry Eton Mess
Verse aardbeien, meringue en slagroom.
Echt een feestje op je bord!

CARNI for two

9,00

Abdijkaas met balsamicostroop V

7,50

Sharing is
caring

Ga samen met je tafelgenoot(en) voor de Hoop brew pub experience en bestel een van onze platters.
Vanaf 17:00 uur te bestellen vanaf 2 personen. Biertje erbij? Vraag onze brigade wat een goede combinatie is.

Brewers Platter

Classic Burger, Halve kip van het spit Classic
en Spicy Dog
p.p. 20,00

Melted Cheese Burger, Chicken and Waffles
en Hoop’s Original Spareribs
p.p 21,00

Hoop’s Original Spareribs
Langzaam gegaarde babyback ribs met een
barbecuestrike, coleslaw en knoflooksaus

18,00

Flat Iron Steak
200 grams steak met bierjus, geroosterde
bospeen en krokant van pastinaak

18,50

Fish and Chips
Brits comfort food op Zaanse wijze!
Kabeljauwfilet in bierbeslag met mushy peas
en tartaarsaus

18,50

Gambapan
Gamba’s gegaard in een biersaus van room,
knoflook, citroen, chili flakes, oregano en
peterselie. Geserveerd met brood.

19,50

Caesar Salade
15,50
Een echte klassieker met pulled chicken,
spek, sla, tomaat, ei, Parmazaanse kaas, croutons
en ansjovis. Geserveerd met brood.

Alle Hoop Specials m.u.v.
Gambapan en Caesar Salade
worden geserveerd met
Frites uit Zuyd.

10,00

Suikerbrood Wentelteefje
Met five-spice kruiden, blueberry compote,
vanille ijs en slagroom

8,00

Dame Blanche
Dé klassieker: vanille ijs, chocolade van
de Euforij en slagroom

7,00

Zaanse bonbons, 3 stuks

3,50

voor de kids

va 17:oo

Halve kip van het spit
Keuze uit:
Classic: Hoop’s dry rub met Zaanse
mosterdmayonaise
Spicy: pikante dry rub op Hoop’s wijze
met Zaanse Sambal

5,00
5,00
4,50

Bieramisu
7,50
De Italiaanse klassieker, maar dan anders:
lange vingers ‘soaked’ in bier uit onze brouwerij
en espresso.

Classic Platter

Mixed Fingerfood: 10 warme snacks met dips 10,00
Nacho Cheese, guacamole, tomatensalsa,
sour cream en cheddar V

Huisgemaakte coleslaw V
Frites uit Zuyd met mayonaise V
Kleine salade voor erbij V

Desserts

17,00

hoop specials

Fingerfood

SIDES

Burgertje met frietjes

7,50

Kip nuggets met frietjes

6,00

Runderkroketje met frietjes

6,00

Poffertjes met poedersuiker

6,00

19,00

en daarna...
Oreo® ijs
met chocoladesaus en slagroom

5,00

Verrassingsbeker
met vanille ijs, slagroom en...

6,00

