
Onze gerechten kunnen allergenen bevatten, indien gewenst kunt u onze medewerkers om informatie vragen.

BREEKBROOD met gepofte knoflookboter en tapenade 6,75

WARM

SATÉ van kippendijen met kokos-pindasaus, kroepoek en zoet zure komkommer 18,50
 

ANGUS BURGER op een brioche broodje met truffelmayonaise, bacon, tomaat,  18,50
 augurk, rode ui, krokante uienringen en keuze uit
 Oude Rotterdamsche kaas, Cheddar kaas of blauwe kaas

VEGABURGER van kikkererwten op een rustieke bol met rodekool salade en tzatziki 17,75

TOSTI’S • Kaas 5,50
 • Ham en Kaas 6,25
 • Mozzarella, tomaat en pesto 6,25

SALADES

CAESAR SALADE met little gem, Parmezaanse kaas, ei, croutons, gegrilde kip en ansjovis 10,50

SALADE NIÇOISE met zalm, krieltjes, gepofte cherry tomaatjes, ei, olijf,  11,50
 haricot vert en mosterd dressing

GROENE SALADE mesclun, little gem, groene asperge, chioggia biet, geitenkaas  10,50
 en balsamico dressing 

BROODJES

WIT OF BRUIN 
VLOERBROOD met • 2 Kroketten 8,75
 • 2 Garnalenkroketten 11,50
 • Carpaccio met truffelmayonaise, rucola en rotterdamsche oude kaas 10,50

CIABATTA met  • Gerookte zalm met kruidenroomkaas en rode ui 9,50
 • Vers gemaakte tonijnsalade 9,50
 • Geitenkaas met honing en walnoot 8,75

‘BROODJE BAL’  uit de jus op een ciabatta met gebakken ui en mosterd 8,50

ZOET

SORBET met vers fruit 6,50

CHOCOLADEMOUSSE met aardbeien 6,50

CHEESECAKE met bramensaus 7,25

SNICKERBAR  6,25

DUDOK APPELTAART met slagroom 5,50

DUDOK BROWNIETAART 5,75

DUDOK WORTELTAART 5,75

LUNCH
VAN12.00 u
TOT17.00 u



Onze gerechten kunnen allergenen bevatten, indien gewenst kunt u onze medewerkers om informatie vragen.

VOORGERECHTEN

BREEKBROOD met gepofte knoflookboter en tapenade 6,75
 
CARPACCIO met truffelmayonaise, rucola en Rotterdamsche oude kaas 10,50

GARNALENKROKET met citroenmayonaise en peterselie 10,50
 
CAESAR SALADE met little gem, Parmezaanse kaas, ei, croutons, gegrilde kip en ansjovis 10,50

SALADE NIÇOISE met zalm, krieltjes, gepofte cherry tomaatjes, ei, olijf,  11,50
 haricot vert en mosterd dressing

GROENE SALADE mesclun, little gem, groene asperge, chioggia biet, geitenkaas  10,50
 en balsamico dressing 

 

HOOFDGERECHTEN
 
SATÉ van kippendijen met kokos-pindasaus, kroepoek en zoet zure komkommer 18,50

ANGUS BURGER op een brioche broodje met truffelmayonaise, bacon, tomaat,  18,50
 homemade augurk, rode ui, krokante uienringen en keuze uit
 Oude Rotterdamsche kaas, Cheddar kaas of blauwe kaas

VEGABURGER van kikkererwten op een rustieke bol met rodekool salade en tzatziki  17,75

SPARE RIBS gemarineerd in licht pittige ketjap met coleslaw en chipotle mayonaise 19,50

SEAFOOD BUCKET met schelpen, gamba’s en krabscharen 21,50

PASTA BOLOGNESE met gegrilde courgette en aubergine 17,50 

ZOET

SORBET met vers fruit 6,50

CHOCOLADEMOUSSE met aardbeien 6,50

CHEESECAKE met bramensaus 7,25

SNICKERBAR  6,25

DINER
VANAF

17.00 u

Alle voor- en hoofdgerechten zijn voor kinderen tot 16 jaar in halve porties te bestellen



Onze gerechten kunnen allergenen bevatten, indien gewenst kunt u onze medewerkers om informatie vragen.

ZOET

APPELTAART  met slagroom 5,50

SORBET  met vers fruit 6,50

CHOCOLADEMOUSSE  met aardbeien 6,50

CHEESECAKE  met bramensaus 7,25

SNICKERBAR  6,25

BREEKBROOD met gepofte knoflookboter en tapenade 6,75

BITES

RUNDVLEES BITTERBALLEN (8 st) 7,75

BOURGONDISCHE STOOFVLEES BITTERBALLEN (6 st) 7,50

CHORIZO KROKETJES (6 st)  7,50

KROKANTE KIPHAASJES (6 st) 6,75

GEPANEERDE GARNALEN (7 st) 9,50

OUDE KAASLOEMPIA’S (7 st)  6,50

BITTERGARNITUUR  10,50

ITALIAANSE BORRELPLANK  selectie van charcuterie en kazen 13,50

KNOFLOOK OLIJVEN  5,50

TORTILLA CHIPS  met guacamole en tomatensalsa 8,25

ZOET& 
BITES
VAN11.00 u
TOT 23.00 u


