Lunch Menu

3 x Lunchtapas

8,50

p.p

5 x Lunchtapas

13,25

p.p

Onbeperkt Lunch

20,50 p.p

Oss • Valkenswaard • Berkel-Enschot

Welkom bij Onsz Restaurant, leuk dat we u mogen verwelkomen!
Hoe werkt lunchen bij Onsz Restaurant?
Maak een keuze uit een van de lunch arrangementen, kies voor 3 of
5 gerechtjes, of voor Onbeperkt of All In.
Indien u voor 3 of 5 gerechten kiest, zullen de gerechtjes
tegelijk geserveerd worden.
Indien u voor de onbeperkte variant kiest, mag u per ronde per persoon 2
gerechtjes aanstrepen. Onze chefs bereiden vervolgens de gerechtjes,
welke wij weer aan tafel serveren. U bepaalt zélf uw volgorde!
Mocht u vragen hebben of toelichting wensen, vraag het gerust aan uw
gastheer/gastvrouw..... Smakelijk!

Lactosevrij Mogelijk

Ongeschikt bij zwangerschap

Vegetarisch

Bevat Varkensvlees

Let op: Onze gerechten worden bereid in ruimtes waar
allergene ingrediënten aanwezig zijn, we kunnen zodoende niet garanderen dat onze
gerechten geen sporen van allergenen kunnen bevatten.

Soepjes
01.
02.
03.

Warm

Pomodorisoepje met een vleug je room
Onsz Seizoenssoepje (zie tafelkaartje)
Soepje van de Chef (zie tafelkaartje)

Koude Tapas
Zonder vlees of vis

04.
05.

Salade geitenkaas met granaatappel, amandel en balsamico
Sweet potato wrap, met Marokkaanse specerijen

Met vlees
07.
08.
09.
11.
13.
14.

Dungesneden roastrib met een grove mosterdmayonaise
Gevuld tomaatje met jalapeño chicken
Salade gerookte kalkoen met cashewnoten en sinaasappeldressing
Miniwrap gevuld met kip en sweet chili roomkaas
Rundercarpaccio met oude kaas, truffelmayo en pitjes
Vitello Tonnato, kalfsrosbief met tonijnmayonaise

32.
33.
34.
36.
37.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
52.
53.
54.
55.
56.
58.
59.
61.
63.

Zonder vlees of vis

Seizoenssoepen bij soepjes
Koude Seizoenstapas (zie tafelkaartje)
Warme Seizoenstapas (zie tafelkaartje)
Parfait van het seizoen (zie tafelkaartje en stem mee op Facebook)
Onsz seizoensdessert (zie tafelkaartje)

Mini groenteloempia’s met een piri pirisaus
Courgette met gekruide groenten, gegratineerde kaas en een chutney
Toast met brie, walnoot en honing
Champignons in een pesto-roomsaus
Quiche, met prei en Old Amsterdam kaas
Warme spinazietortilla gevuld met geitenkaas, walnoot en honing
Uienringen met chilisaus
Groentenlasagne met gegrilde courgette, tomaat en paprika
Gepaneerde feta met sweet pepper

Krokante bruschetta met tonijnsalade
Miniwrap gevuld met gerookte zalm en roomkaas
Krabsalade met tex mex flavour en zoete pepers

Doradefilet met een botersausje
Mossel, gegratineerd met kaas en kruidenboter
Inktvis in een krokant jasje, met een knoflookdip
Kibbeling met cocktailsaus
Victoriabaars gegaard in medinakruiden
Garnalenkroketjes met whisky cocktailsaus

Met vlees

Warme brioche met Serranoham, tomatensalsa en oude kaas
Kroketjes van chorizo met een zachte rode peper-mayo
Zweedse rundergehaktballetjes in roomsaus
Gekruide runder-kebabrolletjes met knoflooksaus
Turkey Wellington, gekruide kalkoen in een jasje van bladerdeeg
Crunchy kippenhaasje met een cajunmayonaise
Gehaktballetjes omwikkeld met spek
Stoofpotje met rundvlees en aardappelpuree
Broodje pulled pork uit de oven met BBQ saus
Shoarma tortilla met tzatzikisaus
Schnitzel met champignonsaus
Gehaktballetjes in zoete satésaus
Broodje warme beenham met beenhamsaus
Gekruide speklapjes
Pasteitje gevuld met kippenragout
Huisgemarineerde spareribs
U.S.A hamburgertje, cheese, bacon, pickles en Onsz® burgersauce
Gepaneerde chickenwings met een sweet chili dip
Gemarineerde kippendijspies

Tapas Voor Erbij

67.
68.
69.
70.

Desserttapas
71.
73.
75.
76.
77.
79.
80.
81.
84.
85.

Mini dame blanche met chocosaus en slagroom
Soesjestrio: Oreosoesje, aardbeiensoesje en een bananensoesje
Witte chocoladeschuitje met Monchou, kers en Bastognekruimels
Klassieke crème brûlée
Onsze Bastogneparfait
Spekkoek met vanilleijs
Mousse van bruine chocolade met stukjes Daim
Smoothie van perzik en sinaasappel met vanilleijs
Hangop met bosvruchtensaus en crunchy cookie crumble
‘Healthy Pleasure’, verse ananas met Griekse yoghurt

Lunchen bij Onsz
Tussen 12.00 uur en 16.00 uur kunt u bij Onsz Lunchen.
U kiest voor 3 x lunchtapas, 5 x lunchtapas,
Onbeperkt Lunchtapas óf Lunch Tapas All-in.

Aanvang tussen 12.00 uur - 13.00 uur:
Onbeperkt Lunch Tapas € 20,50
U heeft onbeperkt keuze uit gerechtjes van de lunchkaart
(gedurende 3 uur)

Lunch Tapas All In € 35,25
U heeft onbeperkt keuze uit gerechtjes van de lunchkaart
Daarnaast kunt u 3 uur lang onbeperkt gebruik maken van fris,
Brand tapbier, wijn, koffie of thee
Bovenstaande arrangementen zijn uitsluitend per gezelschap te boeken

Mogen bij All-in of Onbeperkt extra bijbesteld worden

Met vis
15.
18.
19.

Seizoenstapas

Met vis

Allergenen info:
Glutenvrij Mogelijk

20.
21.
22.
23.
24.
25.
27.
29.
30.

Warme Tapas

64.
65.
66.

Frisse salade ‘voor erbij’
Krulfrites met mayonaise
Krokante aardappelwedges met mayonaise

Onsz Oss • Molenstraat 81
Onsz Valkenswaard • Leenderweg 2
Onsz Berkel-Enschot • ‘t Zwaantje 1

www.onsz-restaurant.nl

