
BROODJES (keuze uit mais of bruin Oerbrood)
 
Gerookte zalm 11       
knapperige pluksla | avocado creme | zoet-zure groenten |
kapperjes | honingmosterdsaus 

Vega   9,5        
pikante eiersalade | zoet-zure groenten | avocadocreme |
 littlegem | cherrytomaatjes

Pulled Chicken 10,5
knapperige pluksla | rode ui compote | komkommer | 
gebakken uitjes | truffelmayonaise 

Osse toast   10,5 
geroosterd | rookworst | zuurkool | walnoot | knapperige pluksla | 
fenegriek kaas | gebakken uitjes | zoete mosterd

SALADES

Herfst salade  12,5
lauwwarme geitenkaas | knapperige pluksla | noten | 
gekonfijte rode ui | peer | paddenstoelen | balsamico stroop 
Gerookte zalm  13,5 
knapperige pluksla | avocado | ei | zoet - zure groenten | 
komkommer | cherrytomaatjes | honingmosterdsaus

Villa Constance 13,5
gemarineerde kip | knapperige pluksla | paddenstoelen | zoet-zure 
groenten| noten | oude kaas | truffelmayonaise

 
HIGH TEA  19,5   
Vanaf 2 personen, alleen op reservering
Een overheerlijke verzameling van diverse lekkernijen, hartig en zoet: 
Alles wat je hart begeert. We schenken onbeperkt thee en koffie.

LEKKER LUNCHEN
Cunenlunch    13,5
kleine soep | sandwich | kleine salade

Soep van het seizoen  6,5 
“geen luie wijvensoep dus” met brood en boter 

2 Bourgondische kroketten  11
uit de airfryer | Oerbrood | mosterd 

2 Bospaddenstoelen kroketten  12 
uit de airfryer | Oerbrood | truffelmayonaise

 
Brabants worstenbroodje   4,5
ook vegetarische of glutenvrij    5

Tosti      6,0
ham | kaas 

Tosti geitenkaas   7,5 
geitenkaas | walnoot | honing

Kinderboterham     3
keuze uit | chocolade pasta | jam | 
pindakaas | kaas

SPECIALS

KLEINE TREK

BORRELTIJD
Bitterballen    8 
uit de airfryer | 6 stuks | mosterd

Osse borrelplank   17,5
plakjes rookworst | kaas van boer Spiering | zoet-zure groenten  
| Oerbrood met boter | 4 bitterballen | sausjes | knabbelnootjes

Broodplank     6 
kruidenboter | truffelmayonaise 



Koffie       3 

Espresso     3     

Cappuccino / Capuccino XL  3,25 / 4  

Latte macchiato / Koffie verkeerd  4  

Thee / Verse thee (munt of gember) 3 / 4   

Warme chocomel (met slagroom + 0,5) 3,5  

Kindercappuccino     1  

GEBAK
Dagvers gebak    4,25
Kijk voor ons aanbod vooral even in onze vitrine.

KOUDE DRANKEN
Diverse frisdranken    3    
Ranja      1    
Chocomel     3,5  
Glaasje melk     2
Verse jus     4,5

DRANKEN

SPECIALS
Caramel macchiato    5 
cappuccino met caramelsiroop, slagroom en caramelsaus

Chai tea latte     4,5  
warme theedrank met melk, kruidnagel, gember,  
kaneel en nootmuskaat     

Wiener Melange    5,5 

Glühwein     5    
          
       

Wijn      5
Glas wit, rood of rosé huiswijn       

Bier     3,25 
Heineken of Heineken 0.0        
 
SPECIAALBIEREN UIT OSS

Messentrekker 6%   5,75 
zacht amberbier met licht zoete tonen en zuurtje van cranberries

Ossekop 7,5%    5,75
zacht fris en soepel bovengistend bier 

1357 Dubbel 8%    5,75
diep rood-bruin dubbelbier met zachte carameltonen 

Zuster Agatha Quadruppel 10%  5,75
complexe geur met fruit, krenten en licht gebrande mout

Vorst van Oss Blond 6%  5,75
goudblond, fris en fruitig 

Vorst van Oss Tripel 8,5%  5,75
koperkleurig, stevig, soepel en vol van smaak

 

ALCOHOLISCHE DRANKEN

wifi: MJC_GAST
ww: welkom!!

Te zien vanaf 18 december: Villa Curiossa 
Villa Curiossa is het gloednieuwe, kloppend hart van Villa Constance. De 
avontuurlijke en interactieve expositie werpt een verrassend licht op de 
roemruchte geschiedenis van Oss. Met een hoofdrol voor mammoeten, 

concurrerende families, wereldberoemde uitvindingen én twee hotlines naar 
een stekelig verleden. Natuurlijk maak je ook kennis met Jan Cunen, Hendrik 

Willem Mesdag, Rimpel en de vorst van Oss.


