
Beste klant,

Na maar liefst twee jaar breken en bouwen kunnen 
we u eindelijk begroeten bij HOBS op de Groenplaats, 
een brasserie waar u welkom bent van het ontbijt vroeg 
in de morgen tot laat in de avond. HOBS is onze derde 
brasserie in Antwerpen waar we op ‘t Zuid eerder al 
Zurich en Shilling openden. 

In het historische kader van een eeuwenoud pand 
beschikken we op twee verdiepingen over meerdere 
ruimtes, een tweetal bars en een prachtige open keuken 
waar de chef verder doet wat hij op ‘t Zuid geleerd 
heeft: eerlijke en betaalbare Belgische gerechten naast 
internationale gerechten serveren. En iedere dag bieden 
we ook suggesties met, waar mogelijk, dagverse 
producten.

HOBS beschikt ook over uitgebreide faciliteiten voor 
business meetings met de mogelijkheid tot videocon-
ferencing, vergaderingen en private dining. Maar ook 
staan we klaar voor partijen en andere feestelijke 
gelegenheden, van 10 tot  meer dan 200 personen. 

We zijn trots op wat er nu is en we doen hard ons best 
om het iedere dag weer beter te maken. Maar er is altijd 
ruimte voor verbetering. Dat zal zeker in de openings-
fase het geval zijn. Heeft u op of aanmerkingen, stuur 
dan uw suggesties naar feedback@brasseriehobs.be. 
Bruikbare suggesties vertalen wij in een uitnodiging voor 
onze uitgebreide zondagbrunch, één van de activiteiten 
waarmee we in de Antwerpse horeca willen excelleren.

HOBS, hospitality with a smile.

Eldee Heisterkamp



Klein ontbijt 7
mandje brood, croissant, confituur, zacht gekookt 
eitje en koffie of thee

Groot ontbijt 12,5
mandje brood, croissant, confituur, ham en kaas, 
zacht gekookt eitje, verse fruit, vers appelsiensap 

en koffie of thee

HOBS ontbijt 15,5
mandje brood, croissant, confituur, ham en kaas, 
gerookte zalm, zacht gekookt eitje, vers fruit, vers 

appelsiensap, koffie of thee

+ glaasje cava 5,5

Croque monsieur 8,5

Croque madame 9,5

Croque bolognese 12,5

Club sandwich met kip en spek 14

+ frietjes 2,5

Ciabatta kip oriental 9,5

Toast tomaat mozzarella 10,5

Smos ham en/of kaas 9

Broodje ham en/of kaas 5,5

Uitsmijter 11

Croissant 2,5

Chocoladebroodje 2,5

Zacht gekookt eitje 2,5

Spiegeleieren 6,5

Omelet natuur 6,5

Groentenomelet 10,5

Omelet HOBS 12,5

+ kaas, ham, tomaat of champignon 1,8
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KLEINE KAART

SUNDAYBRUNCH  
COMING SOON!



Kippensoep met véél kip 7,5

Soep van de dag (zie suggestiebord) 6

Heerlijke huisgemaakte kaaskroketten 12

Heerlijke huisgemaakte garnaalkroketten 13

Duo van kaas- en garnaalkroketten 12,5

Surf ‘n Turf (duo van garnaal- en vleeskroket) 11

Van Dobben kroketten met brood 9,5

+ supplement frietjes 3,5

Salade kip 15,5
met een frisse saffraan-honingdressing en pecorinokaas

Salade met geitenkaas 16
met een toastje rozijnenbrood, nootjes, appel en honing

Salade niçoise 15,5 
met tonijn, sperzieboontjes, ei en olijven

Salade met scampi 18

Gegrilde zeebaars 19,5
met tartaarsaus, een gemengde salade en spinazie-

aardappelpuree

Victoriabaarsfilet 17,5
met wittewijnsaus, warme groentjes en kroketjes

Zalmtartaar van verse en gerookte zalm 18,5
met avocado en groene appel, een slaatje en frietjes

Gegrilde gamba’s met boter-looksaus 21
met bieslook, pijnboompitten en handgesneden 

aardappelschijfjes

Tong meunière 24
met een slaatje en kroketjes

Steak 19
met peper- of champignonsaus, warme groentjes, 

een slaatje en frietjes

Huisgemaakt stoofvlees 18
gemaakt met Grimbergen met een witloofslaatje en 

frietjes

T-Bone steak 23
met een slaatje en handgesneden frietjes

Spareribs 17,5
met een slaatje en frietjes

Kipfilet gevuld met mozzarella en gedroogde 
tomaten, gewikkeld in parmaham 16,5
met rozemarijnsaus, een slaatje en kroketjes

HOBS-burger 16
met gesmolten mozzarella, een slaatje en frietjes

Gegratineerde burrito 17
met rundvlees, geraspte kaas, ajuin, avocado, 

guacamole, mais en Mexicaanse chilisaus 

(ook mogelijk met kip) 

Spaghetti bolognese 12,5

Pasta Pesto met gegrilde kip 16

Spaghetti met scampi in pikante tomatensaus 17

Huisgemaakte lasagne 16,5

Vegetarische lasagne 15

Rode curry met kip, groentjes en rijst 16,5

Rode curry met gamba’s, groentjes en rijst 17,5

Gele vegetarische curry met rijst 15

Massaman curry met rundsfilet en rijst 17,5
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GROTE KAART


