
Kobus’ lunch specials  
Warm Vlees 7,

50
 

vloerbrood met gebakken  
ham, spek & paprika,  
geserveerd met pindasaus 

Zoetigeit V 8,
25  

uit het grilletje:  
vloerbrood met warme geitenkaas, 
vijgencompote met zwarte peper &  
rook amandelen  

Bal gehakt 7,
75 

ambachtelijke Runderbal,  
lekker in de jus,  
geserveerd met brood & boter  

ketjap kip 8,
25 

vloerbrood met pittige kip in ketjap, 
paprika, ingemaakte rode ui &  
creme fraiche 

Hummus & groente V 7,
50  

Vloerbrood met hummus  
Zongedroogde tomaat, gegrilde 

groenten, pepita’s & Kruidencrumble 

Grillworst 7,
50 

vloerbrood met jalapeno & cheddar 
grillworst van Leo, rucola & 
ingemaakte rode ui 

Gezond 6,
75

 

vloerbrood met ‘n gekookt eitje,  
boerenham & kaas (jong/geit/oud), 
sla, komkommer, tomaat & augurk 

Broodje ei V  5 
vloerbrood met twee gekookte 
eitjes, sla, komkommer,  
tomaat & mayo 

 

uitsmijters  
3 eitjes, 2 boterhammen 7 
ham, spek, kaas, (jong/geit/oud) 
0,75 per topping 
 

 

pita’s 
Pitummus V 7,

75
  

Open Griekse pita met feta,  
Hummus zongedroogde tomaat, 
rucola & kruidencrumble  

paprita V 8   
gegrilde griekse pita met rucola, 
muhammara, paprika & geitenkaas  

pittige pita V  7,
50 

gegrilde griekse pita met oude kaas, 
sambal badjak & tzatziki  

 

salades 
salade geitenkaas V 15,

50
 

zachte geitenkaas, walnoot, 
citrusfruit, komkommer, 
kruidencrumble, dadel-balsamico 
vinaigrette & huisgemaakte crouton 

salade kip ketjap 14,
50 

pittige kip in ketjap, paprika, 
komkommer, zoetzuur, seroendeng, 
tay soy dressing, & cassave kroepoek 

→ook lekker met brood erbij + 1,
75 

salade gegrilde groente V 16,
50 

huisgemaakte gegrilde groenten,  
rucola, feta, rook amandelen, pesto 
vinaigrette & huisgemaakte crouton 

→ kan ook vegan! 

 

SOEP huisgemaakt 8,
50     

Pittige Pompoensoep V 
met brood & tzatziki  

geroosterde  
paprika & tomatensoep V 
met brood & aioli 



Kinder Bammetje! 3 
2 boterhammetjes met 
Hagelslag, pindakaas, Boerenham, 
jonge kaas Of een gekookt eitje  

 

KROEGVOER huisgemaakt & tot 23:00

Hartige taart V 11,
50 

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

kobus‘ Lasagne 13.
50 

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

 
 
 
Snacks   tot 23:00 
Nachoplank V 8,

50  
de kobus klassieker Uit het 
grilletje: 
Tortilla chips, salsa, jalapenos,  
kaas & crEme fraiche 
 

Vegan nachoplank V 8,
50

 
Tortillachips, salsa, jalapenos, 
vegan kaassaus & hummus 
 

Hollandse plank 20 
Borrelplank met Delfts goud  
oude kaas, mosterd, Grillworst, 
gehaktballetjes, pindasaus, olijven, 
nootjes, salt & vinegar chips 
 

Wereldplank 22
 

borrelplank met feta, fuet, olijven, 
jalapenos & cheddar grillworst,  
rook amandelen, hummus, 
muhammara, tzatziki, brood & 
tortillachips  
 

Pittige pita V 7,
50 

Gegrilde pita oude kaas, sambal 
badjak & tzatziki  

paprita V 8 
Gegrilde pita rucola, geitenkaas, 
muhammara & paprika 

tosti’s    
ham & kaas 2,

75
/tripel 4,

75
 

Oude kaas & sambal V 3,
50

/tripel 5,
75 

 
geitenkaas & tomaat V 4,

50
/tripel 6,

50
 

Hummus & paprika V  3,
85

/tripel 5,
85 

Vlamtosti 3,
50

 

 
Poffertjes  
met boter & suiker 3,

95
 

met boter, suiker & slagroom 4.
95 

 

 

nog meer Snacks tot laat!  
Dipplank V 10    
Tortillachips, dipstengels & brood  
hummus, muhammara & tzatziki 

 
borrelbordje 10 
fuet, oude kaas & olijven  

 
Brood & smeersels V 7 
Kruidenboter & aioli 

 
Gehaktballetjes 6 
Met pindasaus of chilisaus

 
 

Fuet 4,
50 

Grillworst 6,
75 

Gevuld met jalapenos & cheddar 
oude kaas V delfts goud oud 7 

Olijven V 3,
75 

nootjes V 2,
50 

Tortillachips met salsadip V 3,
75 

Salt & vinegar chips V 2,
50 

 

 


