
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA ALLERGENEN 
 

B Glutenbevattende granen: tarwe, 
rogge, gerst, haver, spelt, 
khorasantarwe/kamut 

F Schaaldieren 

A Ei 

O Vis 

E Pinda 

N Soja 

I Melk, inclusief lactose 

D Noten: amandel, hazelnoot, walnoot, 
cashew, pecan, paranoot, pistache, 
macadamia 

G Selderij 

C Mosterd 

M Sesam 

R Sulfiet/zwaveldioxide  
 (bij meer dan 10 mg per kilo/ltr) 

H Lupine 

P Weekdieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPELTAART BAID 
*hazelnoot, rozijntjes & liefde* 
met echte slagroom I 

Of Zonder  

 

Boterkoek BNI  

*met ’n vleugje citroen*  

 
WEEKEND taart op=op 

Kersentaart BANID   
*kers, hazelnoot, choco*  
 

Chocoladetaart BNI 
*choco, choco, choco*  
 

Worteltaart BAIDM 
*wortel, walnoot & citroen* 

  

Monchou taart  
WISSELENDe allergenen! 
 

Blondie BANID  
*witte choco, pecan* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op: 

Al onze producten worden bereidt in 
een ruimte waar ook met gluten en 
noten wordt gewerkt. 

Allergenen kaart 



 

 

 

Kobus’ lunch specials  
 

Bij onze lunchspecials gebruiken we 
vloerbroden, deze zijn vegan 

wit BN/ donkerbruin BMH/ spelt 

BNMH 
 
Warm Vlees  

vloerbrood gebakken ham NIB, spek I, ui & 

paprika, geserveerd met pindasaus EBNI  

Zoetigeit V   
uit het grilletje:  

vloerbrood warme geitenkaas I,  

Vijgencompote & gerookte amandelen D 

Bal gehakt  

ambachtelijke Runderbal BNI,  

lekker in de jus BNIAGO sporen van C,  

geserveerd met boter I & vloerbrood 

ketjap kip  

vloerbrood pittige kip in ketjap N , 

paprika, ingemaakte rode ui & creme fraiche I 

Hummus & groente V  
Vloerbrood gegrilde groenten  

hummus Zongedroogde tomaat MR sporen van DE,  

pepita’s sporen van D & Kruidencrumble 

Grillworst  

vloerbrood jalapeno & cheddar grillworst I, 
rucola & ingemaakte rode ui 

Gezond  

vloerbrood met ‘n gekookt eitje A,  

boerenham NB & kaas I (jong/geit/oud), 
sla, komkommer & tomaat  

Broodje ei V   

vloerBrood twee gekookte eitjes A,  

sla, komkommer, tomaat, augurk & mayo CA 

 
 
Poffertjes AIB 

Met boter I & suiker 

Met boter I, suiker & slagroom I 

 
 
 
 

 
 
 

pita’s 
Pitummus V  

Open Griekse pita B met feta I,  

Hummus zongedroogde tomaat MR sporen van DE  
rucola & kruidencrumble  

paprita V  

gegrilde griekse pita B met rucola, muhammara 

DB sporen van E, paprika & geitenkaas I  

pittige pita V   

gegrilde griekse pita B met oude kaas I  

sambal badjak R &  

tzatziki I sporen van AGBNOMC 
 

 

salades 
salade geitenkaas V  

zachte geitenkaas I, walnoot D, citrusfruit, 
komkommer, kruidencrumble, dadel-balsamico 

vinaigrette & huisgemaakte croutons BNMH  

salade kip ketjap  

pittige kip in ketjap N, paprika, komkommer, 

zoetzuur, seroendeng E,  

tay soy dressing B sporen van BD, &  

cassave kroepoek BNMG 

→ook lekker met brood erbij BNMH 

salade gegrilde groente V  

huisgemaakte gegrilde groenten, rucola, feta I, 

rook amandelen, pesto vinaigrette I sporen van 

DE & huisgemaakte croutons BNMH 

→ kan ook vegan! 

 

 

uitsmijters  
3 eitjes, 2 boterhammen  

witte boterham BN 

delfsdonker boterham BM   

naturel A 

kaas AI 

Ham ANB 

Spek A 

 
 

Allergenen kaart 



 
 
 
 
 
 
Snacks   
Nachoplank V  
de kobus klassieker Uit het grilletje: 
Tortillachips, salsa, jalapenos,  

kaas I & crEme fraiche I 
 

Vegan nachoplank V  
Tortillachips, salsa, jalapenos, vegan kaassaus & 

hummus zongedroogde tomaat M sporen van DE 
 

Hollandse plank  

Borrelpank met Delfts goud oude kaas I, mosterd 

C, gehaktballetjes B sporen van ED, pindasaus 

BNI, olijven sporen van ID, pittige 

GrillworstI, augurkje, nootjes ED, salt & 

vinegar chips I 
 

Wereldplank  

borrelplank met feta I, fuet I, olijven sporen van 

ID, jalapenos & cheddar grillworst I, rook 

amandelen, hummus M sporen van DE, muhammara 

DB sporen van E, tzatziki I sporen van 

AGBNOMC, tortillachips & brood:  

wit BN/ donkerbruin BMH/ spelt BNMH 
 
 

Pittige pita V  
Gegrilde pita B oude kaas I sambal badjak R & 

tzatziki I sporen van AGBNOMC 

paprita V  
Gegrilde pita B rucola, geitenkaas I muhammara 

DB sporen van E & paprika 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

nog meer Snacks 
Dipplank V    
Tortillachips,  

hummus zongedroogde tomaat MR sporen van DE, 

muhammara DB sporen van E & tzatziki I sporen 

van AGBNOMC 

dipstengels B & brood: wit BN/ donkerbruin 

BMH/ spelt BNMH 
 

 
borrelbordje  
fuet I, oude kaas I & olijven ID 

(met mosterd C) 
 
Brood & smeersels V  
brood: wit BN/ donkerbruin BMH/ spelt 

BNMH 

Kruidenboter I & aioli NA 
 

Gehaktballetjes B sporen van ED  

Met pindasaus BNI of chilisaus
 

 

Fuet I (met mosterd C) 

Grillworst Gevuld met jalapenos & cheddar I 

oude kaas V delfts goud oud I (met mosterd C) 

Olijven V sporen van ID 
nootjes V ED 
Tortillachips met salsadip V  

Salt & vinegar chips V I 

 
 

 

 

 

 

 
 

~~ tot 23.00 ~~ ~~ tot laat ~~ 

Allergenen kaart 



Kinder Bammetje!  

witte boterham BN 

delfsdonker boterham BM 

hagelslag I sporen van NB 

pindakaas EN 

boerenham NB 

jong belegen kaas I 

gekookt eitje A 
 

 
 
 
 
 
 
 
SOEP huisgemaakt     

Pittige Pompoensoep V AIGCN 

met brood & tzatziki I sporen van 

AGBNOMC 

brood: wit BN/ bruin BMH/ spelt BNMH 

geroosterde paprika & tomatensoep V 

AIGCN 
met brood & aioli NA 

brood: wit BN/ bruin BMH/ spelt BNMH 

 

 

KROEGVOER huisgemaakt 

Hartige taart V  
punt vega taart met groene groente, feta & 
reggiano, geserveerd met ’n beetje salade  

AIBN 

(in de salade: pesto vinaigrette I sporen van DE,  

pitten sporen van D) 
 

kobus‘ Lasagne BAIGN 

Al jaren een favoriet van velen!  
geserveerd met een kleine salade 

(in de salade: olijven sporen van ID,  

pitten sporen van D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tosti’s 

witte boterham BN 

delfsdonker boterham BM 

ham & kaas NIB 

Oude kaas & sambal IR   

geitenkaas & tomaat I 

Hummus & paprika MR sporen van DE 

Vlamtosti BI 

    

N sporen van AIMD

NM sporen van AID

 

 

 

Mayonnaise CA Mosterd C 

Grove mosterd C Ketchup  -- 

Salsasaus --  Curry I 

Pindasaus EBNI Chilisaus -- 

Allergenen kaart 


