B r oodj es

schotels

Met desembrood van Desemenzo
Tosti kaas V

4,00

Tosti ham/kaas

4,50
7,50

Broodje garnalenkroket (2 stuks) met
remouladesaus en gefrituurde peterselie

17,50

HOOP bbq-bacon burger (rund)
cheddar, bacon, augurk, botersla, tomaat,
bbq-saus en frites

16,00

HOOP kalfsburger, uienchutney,
gorgonzola, augurk, tomaat, botersla
en frites

17,50

9,50
8,00

Vegan burger, ‘sweet & sour’ komkommer
en wortel, zongedroogde tomaten
compote, botersla en frites Vegan
16,50

Broodje geitenkaas: met honing
gegratineerde geitenkaas, rucola
en walnoot V

8,50

Kip van de grill, caesar salade en frites
- naturel
- Zaanse Sambal® of spicy

19,50
20,50

Broodje gerookte zalm, roomkaas,
little gem, rode ui en kappertjes

9,50

Fish & Chips in HOOP’s US Lager
bierbeslag, remouladesaus

17,50

Broodje pulled chicken, little gem
en hot & smokey cocktailsaus

8,50

Caesar salade, crispy chicken, croutons,
gekookt eitje, Parmezaanse kaas, little gem 15,50

Broodje rundvleeskroket (2 stuks)
met Zaanse mosterd

Desserts

s oep en
Bistro tomatensoep, sour cream,
pesto dippers V

7,50

Franse uiensoep met kaascroutons V

7,50

Zaanse mosterdsoep met routons V

7,50

Crème brûlée met sinaasappel sorbet

7,50

Chocolade muffin met karamel roomijs

7,50

Panna cotta met aardbei, crumble en
vanilleijs

7,50

Wil je een passend biertje bij je gerecht of borrelhap?
Dan ben je bij Brouwerij HOOP -de enige brouwerij van
de Zaanstreek- aan het juiste adres.Wij hebben een breed
assortiment craft bieren: van een fleurige IPA,
een stevige stout en de allerlekkerste
NON IPA tot Limited Editions.Vraag ons naar
de juiste ‘beer pairing’ of ga gewoon voor je
eigen favoriete smaak. Er is altijd HOOP.

Heb je een voedselallergie? Laat het ons weten.

Broodje warme beenham met
Zaanse mosterdmayonaise

Kippendijensaté, nasi, kroepoek,
Asian satésaus en salade

Biertje mee naar huis of op zoek naar
een tof cadeautje? Loop dan even door
naar onze brandstore. Hier vind je al onze
bieren, bieren van onze zusterbrouwerij
Hope uit Dublin en bieren van diverse
gastbrouwers. Maar ook diverse
geschenkverpakkingen, mooie glazen,
kekke merchandise zoals (H)openers,
t-shirts en petjes. Een hele hoop HOOP!
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