
FOOD

Last name: Hungry 
First name: Always

Bar Socio.



Olijven, Italië

Vers brood van Brood op de plank  Met dips 
Met zeezoutboter, olijfolie en zout 

Frietje  
Met knoflookmayo

Zoete aardappelfriet  
Parmezaan en truffelmayo

Affogato

Bakje M&M’s 

Homemade creatie van de week 

Gerookte amandelen

Charcuterie  3 verschillende vleeswaren van de  
delicatesse meneer – met gezouten amandelen

Gefrituurde olijven  Deze zijn echt de bom! Met knoflookmayo

Bruschetta  Traditioneel met tomaat en basilicum  
Taleggio en verse vijg
Coppa di Parma, burrata en vijg

Chips  Bak Lays naturel chips met mega lekkere dip

Camembert uit de oven met vers brood & groentesticks  
Lekker dippen met honing en tijm

Flammkuchen! Check het bord voor alle opties  Dit wil je 
niet missen, een van onze specialiteiten – lekker om te delen

Frietje rendang  Met gebakken uitjes en sriracha mayo 
(zoete aardappel friet +€1.50)

Kaasfondue  Eigen gemaakte Zwitserse kaasfondue  
geserveerd met brood en selectie crudité

Loaded cheesy fries  Met cherrytomaatjes en jalapeño
(zoete aardappel friet +€1.50)

Papadums  Met mangochutney

Burrata salade met vers brood   
Tomaat, rucola, balsamico en verse basilicum

Geroosterde maiskolven  In limoenboter, peper, zout, chili

Pita pulled chicken  Met rucola, sriracha mayo, ingelegde ui

Pimientos de Padrón 

Loaded chili cheese nacho’s  Met sour cream en jalapeño
Met sour cream, pulled chicken en cherrytomaten

Bitterballen  8 stuks – we hebben ook vegetarische!

Truffel (v) of rendang kroketjes  6 stuks – mixen mag!

Big ass borrelplank Kazen, vleeswaren, olijven,  
brood met dips, tafelzuren, noten en snackies

Zo nu en dan diverse specials! Volg 
onze socials om het niet te missen. 

Tag ons!

Onze grote keuken sluit om 22:00 uur. Diverse snacks zijn nog 
tot kort voor sluitingstijd te bestellen. 
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