
heeft u een allergie? 
meld het ons en we zorgen graag voor een passende optie 
do you have any allergies? let us know so we can provide appropriate options 

gegrilde tonijnsteak met pomodori risotto / grilled tuna steak with pomodori risotto 25.00
pasta gamba pil pil / pasta with spicy garlic shrimp          22.50             
romige truffelpasta met kipreepjes / creamy truffle pasta with thinly sliced chicken    18.50
spinazie risotto met gepocheerd ei & sauce hollandaise / spinach risotto with poached egg   18.00
and sauce hollandaise 

pasta & risotto

salade with sticky chicken cashew / salad with sticky chicken cashew
salade met bavette, gepocheerd ei, dragonmayonaise & parmezaan / salad with bavette, poached egg, 
terragonmayonnaise and parmesan
salade met tonijnsteak, artisjok & een krokant ei / salad with grilled tuna, artichoke hearts and crispy egg 
caesar salade met lekkerbekje / caesar salad with fried fish fillet 
salade met geitenkaas uit de oven, appel & pecan / salad goat cheese from the oven, apple and pecan 

runderburger met cheddar of gorgonzola  - 15.00
beefburger with cheddar or gorgonzola            

burger van gegrilde tonijnsteak met wasabi soja vinaigrette   - 18.00
grilled tunasteak ‘patty’with wasabi soy vinaigrette 

WIFI: RestaurantNul10-Gasten 
wachtwoord: RestaurantNul10

spek & ui  
bacon and union

tonijn, jonge kaas & jalapenos pepers
tuna, cheese and jalapenos peppers

gorgonzola, appel & pecan
gorgonzola, apple and pecan

sandwich bavette met gepocheerd ei, dragonmayonaise & parmezaan / sandwich bavette with poached egg,
terragonmayonnaise and parmesan      
clubsandwich met avocado, kip, spek & parmezaan / clubsandwich with avocado, chicken, bacon and parmesan 

broodje sticky chicken cashew / sandwich sticky chicken cashew    
12 uurtje (kroket, tonijnsalade & gebakken ei) / beef  croquette, tuna salad and a fried egg with bread 
broodje carpaccio met truffelcreme & parmezaan / sandwich beef  carpaccio with truffle cream and parmesan 
huisgemaakte garnalenkroketten met brood / croquettes de crevettes with bread
eggs benedict op brioche met beenham / eggs benedict on a brioche bun with ham  
eggs benedict op brioche met gerookte zalm / eggs benedict on a brioche bun with salmon    
eggs benedict op brioche met avocado & parmezaan / eggs benedict on a brioche bun with avocado 
and parmesan

van dobben bitterballen 6 stuks -5.50
van dobben bitterballen 10 stuks - 9.00
gemengde bittergarnituur 20 stuks - 17.50
kaastengels van oude kaas 6 stuks - 8.00
sticky chicken cashew - 14.50
sticky cauliflower cashew - 7.50
gezouten notenmix - 4.50

rotterdamsche lunch 19,50 per persoon (alleen op reservering)
gezamenlijk lunchen zoals op zondag. een gedekte tafel staat voor u klaar. de lunch bestaat uit 
verschillende broden van jordy's bakery, rotterdamse oude kaas, brie, zalm, beenham, rauwe ham, 
eiersalade, tonijnsalade, een kroket, jam, hagelslag, tomaatjes, komkommer, 
jus d'orange, melk, karnemelk & thee.

salades

alle burgers worden geserveerd op een brioche broodje met frites

all burgers are served on a brioche bun and homemade friesBURGERS ook lekker

15.00 

13.00
14.00
13.00
14.50
15.00
10.50
13.00
10.50

huisgemaakte garnalenkroket met saffraanmayonaise / croquette de crevettes
handgesneden steak tartare met frites / handcut steak tartare with fries 
fish & chips / fish and chips 
ribeye met frites / ribeye with fries
chicken curry a la floris met aardappeltjes / chicken curry a la floris with potatoes

15.00
19.50 

19.50
15.00 
15.00

10.00
20.00 
18.00 
26.00
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zin in een feest(je)?
met collega’s, vrienden of familie? 

Nul10 denkt graag met u mee
er kan altijd met een klein of groot gezelschap 

geluncht, gedineerd, geborreld of gedanst worden in Nul10
neem gerust contact op over de mogelijkheden

in samenspraak is (bijna) alles mogelijk

Westerstraat 39A 3016 DG Rotterdam 
www.nul10.nl 

010- 2134445 info@nul10.nl

sandwiches

f l a m m k u c h e n
klein 6.50 / groot 12.50

voor bij de borrel

lunch restaurant nul10

TIP
deel 

een flammkuchen
bij de borrel


