
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!

PROEVERIJ VAN DE CHEF     10,00 

Kun je niet kiezen? Dit is onze ultieme aanrader! Alle 
hartige en zoete favorieten van onze chef, geserveerd op 
een feestelijk plankje

VISBURRITO     6,75

Burrito gevuld met kromme lekkerbek, geserveerd met 
frisse remoulade en zoetzure wortel

SOEP VAN DE DAG     6,50

Vol geredde groenten, geserveerd met toast, dip en de 
allerlekkerste krokante garnituur

FALAFEL FATTOUSH     9,00

Kruidige Libanese salade met crunchy falafel en 
seizoensgroenten

AMBACHTELIJKE GRANOLA     6,25

Yoghurt met fruit, speculaaskruiden en Instock Granola
Ook als ontbijt, vanaf 8.30 uur. 

HEMELSE WENTELWAFEL     5,50

Wentelwafel van gered brood met karamel, gekonfijte 
mandarijn en citrusschuim

HEALTHY TOAST     6,50

Toast met gegrilde groenten, kikkererwten en sesam. Ei +1,-

SHAKSHUKA     6,75

Eieren in pittige tomaten-harissasaus met groenten, 
zoetzure ui en kaastoast

VOOR DE KLEINTJES     3,50 

Karnemelk pannenkoek met vers fruit en chocoladesaus

BORRELPLANK     11,00 / 17,00 

Variatie van huisgemaakte bitterballen, kaasballen, rösti, 
viskoekjes en pickles met huisgemaakte dips

KAAS-/BITTERBALLEN     5 stuks 5,00

BORRELPLANK VEGGIES     7,00 / 13,00

Een mix van rauwe groenten, groentetempura, 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 / WEDGES     4,00

CHIPOTLE NACHOS     7,50

Pannetje met tortillachips, overgoten met kaas, avocado, 
yoghurt en pittig rundvlees

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  Vlees halen we op bij distributiecentra. Dit vlees is 
nog helemaal goed, maar wanneer de schappen van de 
winkels al vol liggen, blijft het over. Wij redden dit vlees en 
gebruiken het voor onze chipotle nacho’s.
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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 zijn gebaseerd op de Arubaanse keuken. De 
vrouw van onze chef-kok is Arubaans en zojuist hebben zij samen vakantie gevierd op dit Antilliaanse eiland. Hier liet 
onze chef  zich inspireren door de homecooking style van zijn Caribische schoonfamilie en de vele Arubaanse hotspots.  

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   In dit gerecht gebruiken we alles van de appels en 
bieten. Zo gebruiken we de appel voor de compote,  
klokhuizen en bietenpulp voor poeder en appel- en 
bietensap voor de sorbet. 

i   Koop jij ook altijd trosjes bananen? Dit is handig, maar 
de eenzame bananen blijven daardoor vaak liggen en 
worden verspild. Wij redden deze enkelingen en maken 
hier een heerlijk dessert van. 

BANANA BAVAROIS       
Luchtige bananenbavarois met Tony Chocolonely 
chocolade, amandelmeringue, rode vruchtencoulis en een 
poeder van basilicum en munt

HOMEMADE DONUT        
Een zelfgemaakte donut bedekt met een laagje glanzende 
suiker en Instock granola, gevuld met een spicy 
appelcompote en een sorbet van appel en biet

i   De naam Johnny cake is hoogstwaarschijnlijk afgeleid 
van het Engelse Journey Cake. Een broodje voor op reis 
of onderweg. De lekkernij is niet weg te denken uit de 
Caribische keuken.  

i   Op ons vorige menu introduceerden we de populaire 
bieten tortilla. Dit keer vervangen we de bieten voor 
aardappelen. We redden namelijk ontzettend veel 
aardappels van de verspilling. 

BATATA TORTILLA     
Een huisgemaakte tortilla van aardappel en maïs met een 
vulling van frisse sla, crispy bloemkool, tropische fruit salsa 
en een papriksaus

JOHNNY CAKE       
Een Antilliaans broodje gevuld met mousse van gerookte 
makreel, zoetzure komkommer en spicy pika de papaya

i   De balletjes maïsbrood worden in Aruba arrepitos 
genoemd. Normaal zijn deze balletjes geel. Bij ons zijn ze 
groen. We mengen namelijk geredde groene groenten door 
het beslag. 

i  De wortel wordt in dit gerecht van kop tot teen 
gebruikt. Zo maken we tartaar van de peen, knapperige 
chips van de schillen en chimichurri van het loof. 

PAN BATI       
Een platgeslagen zoet broodje belegd met chutney van rode 
peper, sous-vide worteltartaar, knapperige wortelchips en 
een dressing van chimichurri 

ARREPITO SALADE      
Een salade van frisse koolsla met balletjes maïsbrood, 
gedroogde banaan, avocadocrème, vegan crème fraiche en 
knapperige faconbits

 +2,95 

i   De verspakketten van de supermarkt zijn super handig, 
maar kennen ook nadelen. Als één product niet goed 
is, wordt namelijk het hele pakket verspild. Wij redden 
hierdoor veel bonen en linzen. Ideaal voor een zomerse 
vegan barbecue! 

KESHI YENA       
Licht zoete caribische stoof van haan met cashewnoten, 
rozijnen en olijven bedolven onder een deken van gesmolten 
kaas

VEGAN BBQ       
Een spies van groenten, een vegan linzenworstje en 
een bonenburger, vergezeld door aardappelsalade en 
huisgemaakte barbecuesaus

i   Keshi Yena betekent letterlijk gevulde kaas. Het gerecht 
werd oorspronkelijk gemaakt in een uitgeholde kaas. Deze 
werd eerst door de rijke mensen leeggegeten en vervolgens 
gebruikten de armere mensen de korst. Deze vulde ze met 
alles wat ze hadden aan ingrediënten. Een waar feestmaal! 
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