
Keuze stress? Laat je verrassen!

maak het jezelf makkelijk en laat 

ons voor jou kiezen in 3, 4 of 5 

hamse hapas rondes:

3 Hamse Hapas rondes ~ 30 00 

laat je verrassen in drie lekkere 

door ons gekozen hamse hapas rondes

4 Hamse Hapas rondes ~ 35 00 

start met een borrelplank of kies

de zoete dessert plank als afl suiter
met drie gevarieerde rondes hapas

5 Hamse Hapas rondes ~ 40 00 

start met een borrelplank, laat je 

verrassen in drie lekkere door ons 

gekozen hamse hapas rondes en

sluit af met zoete dessertplank

 

~  vanaf 2 personen te bestellen  ~

prijs per persoon

Leuk dat je lekker komt happen

Vandaag hebben we een lekkere 

zomerse Hamse Hapas dag. 

Dat betekent dat je weer optimaal 

kan genieten van onze gevarieerde 

zomerse Hapas.

De meeste gerechten zijn in 

hapklaar formaat en samen te 

delen. Laat je lekker verrassen 

door onze verrassings rondes, of 

kies zelf je favoriete hamse hapas.

Naast deze bokse smulpartij hebben 

we ook overheerlijk witte sangria, 

zomerse speciaalbieren en ijskoude 

frappuccino.

Geniet samen en neem vooral de tijd

Eet smakelijk!

woensdag 20
t/m zondag 24

 Juli  



Breekbrood ~ 6 50 

met tapenade/aioli/pesto

Borrelmaatjes (op=op) ~ 6 00

gefrituurde borrelhapjes

Borrelplank ~ 12 00

Manchego| Tomaat/Olijf kaas 

Oude kaas | Prosciutto truff el 

B&L worst| Paus Ham | Olijven

Groene aspergesoep ~ 4 50 

vegan borrelsoepje met aspergetips

Uiensoep ~ 4 50

met stokbrood-kaas gratin

Aardappeltortilla ~ 4 00

spaanse aardappel ommelet met room 

Vega empanadillas ~ 3 50

bladerdeeg hapje met geitenkaas

Gefrituurde uienringen ~ 3 00

licht pittig met bokse saus

Pimientos Padron ~ 4 50

milde pepertjes met kruidig zeezout

Patatas Bravas ~ 5 00

patatas met kruidige saus en aioli

Nacho’s ~ 8 50

met salsa, guacamole en nacho kaas

Kastagne champignons  ~ 4 00

met roomkaas bieslook

Tomatensalade met Burrata ~ 15 00

tomaten | pesto | prosciutto Truff el

(kan ook vegetarisch zonder prosciutto)

BBB’’tje ~ 3 80 

Bokse Balletjes uit de jus

met remouladesaus

Kippendijspiesjes ~ 6 00

fris gemarineerde kip 

tzatziki | ananas salsa

Mini Picanha burgers ~ 7 00

2 kleine chef’s burgers

Broodjes Pulled Pork ~ 6 00

2 broodjes met huisgemaakte pulled 

pork | coleslaw

Spare-ribs ~ 9 00

boks gemarineerde ribs

Empanadillas ham ~ 3 50

bladerdeeg hapje met pauls’ham en 

roomkaas bieslook

Borrelboutjes ~ 6 50

gegrilde kippenboutjes 

in Peerkes Ketjap marinade

Bao Bun Buikspek ~ 7 50

sous-vide gegaarde buikspek

op bao bun brood

Gyoza ~ 6 00

dumpling met kipvulling

à la carte
kies zelf je favoriete Hamse Hapas om samen te delen



Kibbeling ~ 6 50

huisgemaakte kabeljauw haasjes

in krokante panko

Tonijn Tataki ~ 900

50 gr dungesneden verse 

yellowfi n van ‘t huis

Black Tigers ~ 7 50

gegrilde easy peel garnalen

Calamaris ~ 5 50

gefrituurde inktvis

Lekker Frieten ~ 6 00

mandje met franse frietjes 

of patato dippers

zoals u van ons gewend bent

Kinderfriet ~ 6 00

met minisnackjes 

kipnugget | frikadel | bitterbal

en verrassing

Loaded Fries ~ 7 00

in vijf verschillende varianten: 

- Mexicaans | pittig vegetarisch

- Amerikaans | pulled pork

- Tartufo | truff elmayo en padanokaas

- Stoofvlees | oma’s stoofpotje

- Kipsalon | kapsalon kip

Churros ~ 4 50

gefrituurde zoete spaanse tapas

met zoete toppings

Poffertjes ~ 4 25

roomboter | poedersuiker | snoepjes

Brusselse Wafels ~ 6 75 

- choco | caramel

- ruby choco | aardbei

- appel | caramelzeezout

- kinderwafel | met snoepjes

Kinderijsje ~ 3 50

2 kleine bolletjes | slagroom

en snoepjes

Dessertplank (vanaf 2p) ~ 20 00

kun je niet kiezen? 

laat je dan verrassen 

Choco festijn ~ 7 25

italiaans vanille ijs 

met diverse chocolade toppings

Fruit Fiesta ~ 7 25

italiaans seizoens ijs 

met vers fruit en zoete toppings

Lopend Chocoladetaartje ~ 7 25

moelleux met bolletje italiaans ijs 

en diverse toppings

à la carte
kies zelf je favoriete Hamse Hapas om samen te delen



Laat ons weten of je hebt genoten
We zijn erg benieuwd naar jouw 

hamse hapas ervaring en zouden het 

leuk vinden als je dit met ons en 

jouw vrienden deelt. Tag ons @:

@hamsebok

@hamsebok

zuid amerikaans | groovy funk&disco

24 juli t/m 4 september
Zondag Bokken met hamse hapas
Tijdens het zomerseizoen kun je 

vaker bij ons genieten van onze

Hamse Hapas met zomerse muziek.

Elke zondag organiseren we onze

zomerse ZONDAG BOKKEN dag, mits

de weergoden ons goed gezind zijn.

Wekelijks vind je op onze website 

of ‘t zo’n-dag bokken is of niet.

Zondag 24 Juli met Rompa
15:00 - 23:00 u

De eerste Zondag Bokken editie 

trappen we af met ROMPA on Vinyl

Geniet optimaal met deze 
specials van de week!

Witte Sangria ~ 24 80

Een karaf om lekker samen te wijnen

fris | citrus | dorstlessend

Frappuccino ~ 4 95

ijskoude koffi  e | caramel | slagroom

Slush Cocktail ~ 5 00

ijskoude cocktail van slush puppy

~ vraag de bediening naar de cocktail vd week

Wisseltap I.P.A. ~ 4 50

op onze wisseltap staat tijdens de 

zomer telkens een ander fris en

dorstlessend speciaalbier

~ vraag de bediening naar de huidige wisseltap

www.hamsebok.nl/weekspecials


