O m mee te beginnen
PLANKJE VLEES

12½

PLANKJE VIS

12½

BROOD

4¾

OLIJVEN

4¼

PLANKJE VAN ALLES WÈ

16¼

Top wijn
Francis Ford Coppola - Diamond Collection
USA - Californie - Zinfandel

Les Bartholets Grande Réserve
Frankrijk - Languedoc - Chardonnay

Torre del Falasco
Italië - Veneto - Ripasso

Quinta Apolonia Belondrade
Spanje - Rueda - Verdejo

Torre del Falasco Amarone della Valpolicella
Italië - Veneto - Amarone

By Ott
Frankrijk - Provence - Rosé

Toppertjes bier
Wisseltap
Welk biertje zit er
nu op de tap?

st Bernardus pater 6 6,7 %

lichte Belgische dubbel met stevige
schuimkraag. Noten, karamel gevolgd door
fruit op de tong.

Steenbrugge blond 6,5 %
Zacht zoet en bescheiden bitter.

Karmeliet Trippel 8,4 %

Mooie balans van zoet, fruitig, bitter en
spicy.

Ome Bernard

Wie is "Ome Bernard"?
Bernard Coubert wordt geboren op 1 september 1838 in
Kaapstad. Hij is de jongste uit een gezin van 8 kinderen.
Ze emigreren al vrij snel na zijn geboorte naar Bordeaux.
Als Bernard 9 jaar is verliest hij zijn beide ouders bij een
scheepsramp waarbij 28 mensen om het leven komen. Dit is
een tragedie voor het gezin Coubert.
Alle 8 kinderen worden opgevangen door hun suikeroom Karel en Tante
Jans. Zij komen oorspronkelijk uit Hoorn, maar wonen dan al geruime tijd
in Marseille waar zij de handel bedrijven. Na een moeizame jeugd met vele
hoogte- en dieptepunten wordt Bernard net als zijn oom Karel handelaar.
Hij is steeds vaker van huis en wordt uiteindelijk handelsreiziger. Bernard
reist de hele wereld over, door deze verre reizen komt Bernard erachter
dat niet alleen de Fransen verstand hebben van wijn. Bernard ziet zijn kans
schoon en begint met het exporteren van wijn vanuit zijn geboorteplaats
Kaapstad naar Europa. Dit blijkt een slimme zet en Bernard verkoopt in
heel Europa zijn wijnen uit Kaapstad.

Ome Bernard
Een begrip sinds 1 september 1838

Na een lange rondreis door Europa belandt Bernard in Parijs, waar hij op
9 februari 1870 de beeldschone vrouw Petronella Dreatz (Tante Pietje)
ontmoet. Er ontstaat een hartstochtelijke relatie en na 1 jaar besluiten ze
te gaan trouwen. Op 23 december 1871 geven ze elkaar het jawoord en er
wordt een groot feest gegeven bij Tante Toos, die een prachtig landgoed
bezit in Oud Turnhout.
Samen leiden ze een gelukkig leven en ze openen verschillende
goedlopende clubs en restaurants in Parijs. Helaas is het stichten van een
gezin niet voor hen weggelegd en daarom besluiten ze zich in te zetten
voor dakloze kinderen die van hen een wasbeurt en eten krijgen. Al snel
worden ze door deze kinderen liefkozend “Ome Bernard” en “Tante Pietje”
genoemd.
Te kort na het gelukkige huwelijk krijgt Bernard een hersenbloeding,
waaraan hij op veel te jonge leeftijd overlijdt. Bernard wordt over de
hele wereld door vele vrienden en bekenden herinnerd als een echte
Bourgondiër die van een borrel en lekker eten houdt.
Geinspireerd door het korte, maar veel bewogen leven van Ome Bernard
hebben wij Ome Bernard in de Verwerstraat in ‘s-Hertogenbosch geopend.
Wij hopen de gastvrijheid van “Ome Bernard” en zijn Bourgondische
levensstijl aan u mee te kunnen geven!

Weet je dat..
..je met de membercard kan sparen voor
kortingen op je volgende bezoek?
Vraag een van de medewerkers

SHARE YOUR DISH WITH US ON INSTAGRAM
@omebernard

Vleesgerechten

Voorgerechten
CARPACCIO

13¾

Nagerechten
ENTRECÔTE 29½

Rundvlees

Truffelmayonaise / Parmezaanse kaas / pijnboompitten

Klassieker

CHOCOLADE CRÈME BRÛLÉE

Mooi randje vet zorgt voor
een extra lekkere smaak.

Chocolade / gekarameliseerd / vanille ijs

APPEL EN KANEEL TRIFFLE

TOURNEDOS

13¾

Gebakken Gamba’s “de Vloek van Den Bosch”

CÔTE DE BOEUF

Gamba’s / licht pikante roomsaus / broodje

31
Meest malse stukje
vlees van het Rund.

32½ PP.

PER TWEE PERSONENE TE BESTELLEN

SASHIMI

14¼

BOSPADDENSTOELENSOEP

8

Bospaddenstoelen / lente ui / romig

LAMSFILET

15½

Hazelnoot / pancetta / paddenstoelen / boter

TARTAAR VAN RODE BIET

11¾

Rauwe appel / avocado crème / hazelnootcrumble

Honingmosterd saus / spinazie

14

24

Risotto / trompette de la mort / portsaus

KAASPLANK

11¾

REUZE GAMBA’S PIL PIL

Madeleine / boterkoek / macarons
Heerlijk voor bij de koffie!

24¾

6

Licht pittig / risotto / courgette

22¾

Kruidenolie / seizoensgroenten

37½

Brioche / Preiselbeeren compote

KNOLSELDERIJ

19½

Rookolie / pastinaak crème / walnoten crumble

FLESPOMPOEN

Specials
Onze keuken serveert enkele superleuke specials.

Noordzeetong / remouladesaus
De lekkerste vis uit onze eigen Noordzee

12¾

(Per tafel te bestellen)

7¾

FRIANDISES

Toppertje!

15½ PP.

MONCHOU TAART

Wisselende kazen / stroop

Noordzeetong

Combinatie van voorgerechten om samen te delen.
Samengesteld door de keuken.

7½

Vis & Vegetarisch

Eend / glas noodles / gestoofde bimi / geroosterde cashewnoten /
hoisin dressing

Van alles om te delen

7

Kersen / slagroom / Bastogne bodem

ROODBAARS MET COQUILLES
TATAKI VAN EEND

PEER CRUMBLE

Cheesecake / pecannoten / karamelsaus

26

EENDENBORST
COQUILLES

Appel / kaneel / kwark / crumble

TURTLE CHEESECAKE

Alle rundvleesgerechten worden geserveerd met haricots verts, spekjes en pepersaus!

Zalm / tonijn / wakame / soja / wasabi

7¾

Kaneelroom / vanille ijs

Mooie dooradering zorgt voor
een ultieme smaak beleving.

ABDIJKAASJE

7

19½

Parelcouscous / seizoensgroenten / brie / notenmelange
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes. Een salade is optioneel en kost 2½

Bent u benieuwd naar de specials van deze week?
Vraag het een van de medewerkers of scan
QR-code om ze op uw gemak te kunnen lezen.

Scan mij

