
AMBACHTELIJKE GRANOLA      6,25
Yoghurt met fruit, Instock Granola en kruidige siroop
Ook als ontbijt, vanaf 8.30 uur.

BLINI MET GEROOKTE ZALM     8,50
Pannenkoekje van boekweitmeel met gerookte zalm 
en een remoulade van appel en knolgroenten 

HEALTHY TOAST     6,50
Toast met groentespread, seizoensgroenten 
en knapperige kappertjes. Ei +1,00

GROENTE & KAASOMELET     6,75
Omelet gevuld met diverse groenten en kaas 
met een crunchy toast van de grill 

ZOETE BLINI     5,50 
Pannenkoekje met vers fruit, koffiecrumble 
en Tony Chocolonely saus
Ook lekker voor de kleintjes (zonder koffiecrumble)    3,50

PROEVERIJ VAN DE CHEF     10,00 
Kun je niet kiezen? Dit is onze ultieme aanrader! De
hartige en zoete favorieten van onze chef, geserveerd op
een feestelijk plankje

VISBURRITO     6,75
Burrito gevuld met kromme lekkerbek, frisse 
salade en ravigottesaus 

SOEP VAN DE DAG     6,50
Vol geredde groenten, geserveerd met knapperige toast.
Vraag de bediening naar de soep van de dag!

SALADE NIÇOISE MET MAKREEL     9,00
Een frisse salade met gerookte makreel, gepekelde 
aardappels, zoetzure komkommer, wortel en tomaat 

BORRELPLANK     11,00 / 17,00 
Selectie van huisgemaakte borrelhapjes met dips

KAAS-/BITTERBALLEN     5 stuks 5,00

BORRELPLANK VEGGIES     7,00 / 13,00
Een mix van rauwe groenten, veggie pickles en
broodsticks met dips

WATERIJSJE     2,50

FRUITMANDJE     3,50

LEKKER VOOR ERBIJ

LUNCH vanaf 11.30 - 16.00 uur

ZOET VAN DE DAG     vanaf 2,50

HUISGEMAAKTE FRIET      4,00

DROGE BRANDT & LEVIE WORST    8,50
Een plankje met droge Brandt & Levie worst, pickles en dips

WIJ ZETTEN VOEDSELVERSPILLING OP DE KAART!
Welkom bij Instock! Wij zetten voedselverspilling letterlijk en figuurlijk op de kaart. Op deze kaart spelen wortels met 

twee benen, kromme vissen en rijpe mango’s de hoofdrol; ingrediënten die normaal gesproken onverkocht blijven. 

Waarom? Door schoonheidsfoutjes, strenge kwaliteitseisen of simpelweg overschotten. Maaaaar, goed nieuws. Door 

hier te ontbijten, lunchen, dineren of borrelen, red je eten van de verspilling. Eet smakelijk!

i  Beer for breakfast! Onze granola is gemaakt van gered
bierbostel: het moutrestant dat overblijft na het brouwen

van onze biertjes. 0,0% vol. natuurlijk. Proost!

i  Deze lekkerbek is letterlijk te krom voor de standaard

verpakking. En wat niet past, wordt verspild! Tenzij het

natuurlijk wordt gered door de Food Rescuers van Instock.

Nu speelt deze kromme vis de hoofdrol in onze burrito!

i   Deze heerlijke worstjes voldoen niet aan de 

schoonheidseisen en zouden bijna verspild zijn! De 

worstjes bestaan uit varkenshaas en worden 6 maanden 

gepekeld. To the rescue!
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FishVegan possible Egg Milk Soy Sulfite Glutes Sesame Nuts Peanuts Celery Mustard

i   Door bij Instock te dineren, red je eten van de verspilling! Onze gerechten bestaan namelijk voor minstens 80%  uit 
producten die bijna het bord niet hadden gehaald. Denk hierbij aan groente met een schoonheidsfoutje, brood van een 

dag oud of vlees en vis simpelweg omdat er een overschot is. De gerechten van dit menu zijn gebaseerd op de Russische 

keuken. De vriendin van onze chef kok is namelijk Russisch en tijdens bezoeken aan zijn schoonfamilie doet hij altijd veel 

culinaire inspiratie op.

DINER 4 GANGEN VOOR 29,50 OF EEN LOS GERECHT VOOR 8,50
Klaar om eten te redden? Wij raden je aan om vier gerechten uit te kiezen. Vanaf 18 uur.

FRIET  4,00

i   Het eiwit dat we overhouden bij de auberginekaviaar 

gebruiken we in dit gerecht. We maken hier meringue van. 

De vlierbloesem heeft onze chef zelf geplukt. Hij maakt hier 

zelf siroop van.  

i   Koffiedik is de smaakmaker van onze koffiecrumble. 
Daarnaast gebruiken we citrussap om granité van te 

maken.

MEDOVIK DESSERT      
Instock variant van Russische honingcake met een siroop
van wortel, koffiecrumble en citrusgranité

VLIERBLOESEM PAVLOVA      
Meringue met fruit gepocheerd in huisgemaakte 
vlierbloesemsiroop, bedekt met ovengedroogde stukjes 
fruitcoulis

 +2,95 

i   Kasha is eigenlijk niet uit de Russische keuken weg 

te denken. Er is zelfs een spreekwoord over: “Het is 

onmogelijk om een Rus te voeden zonder kasha”. Wij 

maken hier uiteraard een Instock variant van vol geredde 

groenten. 

i   Het gehakt dat we gebruiken, is afkomstig van de 

populaire Brandt en Levie worstjes. De worstjes op ons 

menu voldoen niet aan de schoonheidseisen, waardoor ze 

niet worden verkocht. Gelukkig konden wij ze redden!

TRIPLE RUSSIAN    
Een rolletje van geblancheerde koolbladeren gevuld met 
gekruid gehakt, een krokante aardappel rösti en een 
authentiek Russische saus op basis van groene groenten 
en kvas

BOEKWEITRISOTTO MET WORTELGROENTEN       
Een risotto van boekweit (Kasha), zoetzure wortels, citruszest 
en kaas, met een pesto van wortelloof

i   Blini is een populair Oost-Europees gerecht en lijkt op 
een mix van een pannenkoek en een poffertje. We bedekken 
deze met zalm, die afkomstig is van de buik en de staart. 

Deze stukjes zijn minder populair, maar net zo lekker!

i   Deze salade wordt tijdens de jaarwisseling in Rusland 

gegeten. In Rusland gebruiken ze augurken in de salade. 

Wij vervangen deze voor kromme komkommers die we 

inmaken in zoetzuur. 

OLIVIER A LA HERMITAGE        
Een frisse aardappelsalade met zoetzure komkommer, 
wortel, gefrituurde kappertjes en creme-faîcheijs, vergezeld 
door zoetzure tomaat +2,95 

BLINI MET GEROOKTE ZALM        
Een luchtig pannenkoekje van boekweitmeel en 
wortelgroenten belegd met gerookte zalm en een frisse 
remoulade van knolgroenten en appel

i   De ricotta maakt onze chef van het melkschuim dat 

overblijft na het maken van cappuccino. Een echte 

rescue-kaas dus! Door de ricotta vervolgens te drogen is 

het mogelijk om er vlokken van te schaven. 

i   Deze auberginekaviaar wordt in Rusland ook wel 

‘kaviaar van de armen’ genoemd. In Italië vind je het 

gerecht als antipasto en elders in de wereld als mezze.

AUBERGINEKAVIAAR      
Een mousse van aubergine omringd door paprikacoulis en 
groene kruidenolie, afgetopt met een crisp van brood en 
gepekeld eigeel schaafsel

SNOWING BORSH         
Koud geserveerde bietensoep met knapperige croutons en 
zachte ricotta, bestrooid met daslook en sneeuw van ricotta 
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