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LOKAAL 1650 BONBONS  

Benieuwd naar de smaken? Per bonbon 1.00

LEKKER 
BIJ DE 
KOFFIE

GEEF DE LOKAAL 1650 
ERVARING CADEAU!

Cadeaubonnen van 20.00 
zijn aan de bar verkrijgbaar.

DESSERTS

MADELEINES
confituur / hangop 4.50

MOULLEUX AU CHOCOLAT  
mangosorbet / amandel crumble 7.00

SCROPPINO 1650
oranchello / sorbet / prosecco 6.50

MACARONS
Benieuwd naar de smaken? 
Per stuk 1.50

KAASPLANK
4 rauwmelkse kazen / mostarda / brood 12.50

LOKAAL1650, DELEN IS HET NIEUWE ETEN

SNEL, MAKKELIJK 
EN HELEMAAL LOKAAL1650 

BENTO TO STAY
 

HEERLIJK UIT ETEN BIJ LOKAAL 1650, 
MAAR GEEN TIJD OM DE HELE AVOND 

TE BLIJVEN ZITTEN? 

Elke maandag, dinsdag en woensdag serveren wij 
de Bento to Stay. Per twee personen krijgen jullie 10 
verschillende gerechten op tafel, waaronder een 
kopje soep voor slechts 16.50 per persoon. 

KIEZEN ÉN DELEN
1650 is het bouwjaar van ons pand; een tijd waarin 
de VOC de wereldzeeën bevoer en met tal van 
nieuwe smaken terugkeerde naar de Lage Landen. 
Lokaal 1650 weerspiegelt dat: je proeft hier van  
verschillende smaken, culturen en technieken van 
over de hele wereld. Terwijl de gastvrijheid gewoon 
Brabants blijft.



 VEGETARISCH 

LUNCH

BROOD 
3 soorten dips 5.50

CRUNCH GARNALEN 
sesamsaus 6.00

RENDANG KROKET  
2 stuks 3.00

OLIJVEN  
3.00 

MORTADELLA  
crostini / kappertjes 9.00

EDEMAME 
viking zout 4.00

KREEFT KROKET
2 stuks 3.00

ASIAN CRISPS  
nori tempura / cassave / kroepoek 4.00

TACO’S TONIJN
yellowfin / wonton / soja / wakame 8.50 

GESCHAAFDE EENDENLEVER 
smacks / lychee / brioche 13.50

INKTVIS
bulgur / paprika / pepercrème 8.00

GYOZA’S
bosui / mirin / soja 7.00

TARTAAR VAN RUND
krokante kappertjes / cornichon 6.50 

GROENE ASPERGE 
truffel / parmezaan 5.50

GROENE CURRYSOEP  
enoki / tauge / sojaboon 4.50

OSSENSTAARTSOEP
dumpling / enoki / bosui 4.50

ETAGÈRE GERECHTEN

 

CLASSICS 
CARPACCIO  
knoflook / soja / truffelcrème / appel 11.50

GEBAKKEN EENDENLEVER
brioche / kruidnagelijs 12.50

BUIKSPEK
gamba / vadouvan / cassave 12.50

BURGER 
tomaat / uiencompote / mosterd 5.50

STEAMED BUN 
eend / komkommer / hoisin 8.00

VEGA BUN   
tempeh / teriyaki 6.50

BENTO
gyoza / crunchgarnaal / rendang / yakkitori 16.50

PASTA GAMBA   
zwarte pasta / knoflook / chili 13.50

VEGA CURRY     
groene asperges / paddenstoelen / cashew  11.00

SIDE DISHES 

TWISTER FRIETEN  
truffelcrème 3.50

OOSTERSE KOMKOMMERSALADE  
zoetzuur / chiliflakes 3.00

GROENE ASPERGE 
kruidenolie 5.50

VLEES, VIS & 
VEGETARISCHE GERECHTEN

HEILBOT 
lardo / uiencompote / beurre blanc 13.00

ZEEBAARS
tabouleh / gremolata 12.50 

TOURNEDOS  
groene asperge / truffel jus 14.50

RENDANG 
rund / rijst / sereh 11.00

TORTELLINI 
porcini / beurre blanc 11.50

DELEN IS HET NIEUWE ETEN

LAST VAN KEUZESTRESS?

TASTING MENU’S
Vanaf 2 personen, per tafel te bestellen 

35.00 / 42.50 / 47.50 p.p.

DINER

APPETIZERS

COBB SALADE 
ranchdressing / radijs / asperge 5.00

SPINAZIESALADE  
pindadressing / sesam / soja / komkommer 5.00

LITTLE CRISPY TUNACLUB
crostini / tonijnsalade / rode ui 6.50

COQUILLE
witlof / appel / truffelcrème 11.50

TATAKI BEEF 
ponzu / nobu uitjes / knoflookchips 6.50

GNOCCHI  
mesclunsla / pesto 5.50

SUSHI & SASHIMI
CRUNCHY GAMBA ROLL 
furikake / wasabicreme 12.50

SPICY TUNA ROLL
yellowfin / avocado / little gem 13.50

CALIFORNIA ROLL 
tomago / groene asperge 11.50

SASHIMI ZALM
ponzu / edamame / komkommer 11.50

SASHIMI TONIJN 
nobu uitjes / ponzu / wakame 13.50

SASHIMI 1650 
zalm / tonijn / coquille 17.50

SUSHI BOWL
rijst / sashimi / avocado 18.50

SOEPEN

CARPACCIO
runderbavette / truffelcrème / parmezaan 9.50 

GEITENKAAS 
mango / mesclunsla / cashewnoot 7.50

RUNDVLEESKROKETTEN
mosterdsaus / brood 9.50

HOLLANDSE GARNALENKROKETTEN 
citroencrème / brood 12.50

ZALM 
gerookt / yoghurt / limoen 11.50

TONIJN 
tartaar / wakame / sesam / wasabi 14.50

EEND
rillette / lever / compote / cornichon / toast 13.50

GROENE CURRYSOEP  
enoki / tauge / sojaboon 4.50

TUNA MELT 
 ortiz tonijn / tomaat / rode ui / cheddar 9.50

BURGER 1650
2 kleine burgers / twister frites / pepercrème 12.50

PEKING EEND 
confit / pannenkoekje / hoisin 11.50

PASTA GAMBA
zwarte pasta / aioli / chili 16.50

SMALL ROSSINI
tournedos / eendenlever / truffel / frites 24.50

CARPACCIO
runderbavette / truffelcrème / parmezaan 15.50

STEAK TARTAAR
wonton / kappertje / mosterd / tabasco 16.50

TONIJN
wonton / tartaar / wakame / sesam 17.50

CRISPY CLUB’S

WARME LUNCHGERECHTEN

SALADES 

GEITENKAAS  
mango / mesclunsla / cashewnoot 13.50

CARPACCIO
runderbavette / truffelcrème / parmezaan 14.50

NIÇOISE
haricots verts / rode ui / ortiz tonijn / ei 15.50

GADO GADO  
pinda / ei / taugé / komkommer 11.50 SHARING

(VOOR 2 PERSONEN)

BENTO TO LUNCH
taco tonijn / crunch garnaal / steak tartaar / rendang kroket 23.50

LUNCH ETAGÈRE
carpaccio / zalm / gyoza / brood & dips 28.50

1650 LUNCH 
groene currysoep / burger / sandwich / gyoza / taco / kroketje 36.50

BOSSCHE BOL
de enige echte 4.00

FRIANDISES
diverse zoetigheden 5.00

MACARONS
diverse smaken / per stuk 1.50

LEKKER 
BIJ DE 
KOFFIE

SANDWICHES
HIGH WINE

OMDAT EEN GOED VERHAAL NOG NOOIT 
BEGON MET EEN SALADE

Voor 26.50 per persoon geniet je bij Lokaal 1650 
van drie verschillende wijnen, allen vergezeld door 

de heerlijkste gerechten om samen te delen. 

De High Wine kan worden gereserveerd op 
ma t/m wo tussen 16.00 en 17.00 uur. 

Van do t/m zo tussen 15.00 en 17.00 uur.


