Manetti koffie
Lungo
Cappucino
Espresso
Dubbele espresso
Latte Machiato
Koffie verkeerd
Irish koffie
Spaanse koffie
Italiaanse koffie
Mexicaanse koffie

2,4
2,6
2,4
3,2
2,7
2,4
5,5
5,5
5,5
5,5

Bij de koffie
Dudok appeltaart met slagroom
Dudok cheesecake bosvruchten en slagroom
Wafels met warme kersen en slagroom
Dudok chocolade truffeltaart en slagroom

5,5
5,5
4,5
5,5

Brood
Gerookte zalm en roomkaas
Carpaccio met gran padanokaas
Gezond
Tonijn salade
Warme geitenkaas met bacon en honing
Koude wrap zalm
12 uurtje

9
9
8,5
9
9
8,5
10,5

Club Sandwich
Club sandwich gegrilde kip
Club Sandwich gerookte zalm

11,5
12,5

Eggs
Uitsmijter ham en kaas
Uitsmijter carpaccio en gran padanokaas
Omelet met groenten en toast
Zalm op brood en scrambled eggs

7,5
9,5
8,5
10,5

Tosti
Tosti Club ham&cheese
Tosti zalm tzatziki
Tosti mozzarella, tomaat en pesto

4,5
6,5
6

Salades
Salade met geitenkaas
Gerookte zalm salade
Pittige steak salade
Tonijn salade
Caesar salade

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

Voorgerechten
Breekbrood met smeersels
Runder Carpaccio
Zalm op toast
Gamba’s piri piri
Tomaten cremesoep
Nachos Todos
Spicy chickenwings
Vietnamese loempiaatjes (v)
Kaasstengels (v)

6,5
10,5
9
8,5
5,5
8,5
6,5
5,5
6,5

Hoofdgerechten
Diamanthaas

20,5

Malse biefstuk met een romige rode portsaus en gebakken spekjes

Zalmfilet

19,5

Op de huid gebakken zalmfilet met een romige kappertjesaus

Black Angus runder stoofpotje

14,5

Traditioneel bereide stoofvlees urenlang gestoofd , een echte klassieker

Zeeuwse mosselen met friet of brood

19,5

Mosselen (1kilo) bereid in witte wijn en groenten.

Schnitzel forrestiere

16,5

Champignons, bacon en roomsaus, afgetopt met rucola en gran padanokaas

Sate van kipfilet

15,5

Lekkere sate met huisgemaakte kroepoek, atjar, satesaus en gefruite uitjes

Mediterraans
Gyros tzatziki

15,5

Grieks gyrosvlees opgerold in een grote pita met sla, tomaat, ui en komkommer

Pasta salmone con salsa di panna

12,5

Radiatori of spaghetti in roomsaus met champignons, bosui en gerookte zalm

Spaghetti a la Bolognese traditionale

12,5

Radiatori of spaghetti met de traditionele Bolognese vlees ragu

Pasta Carbonara

12,5

Radiatori of spaghetti met bacon, champignons en bosui

Lasagne Bolognese

12,5

Klassieke lasagne met vlees en groenten

Tex Mex
Quesadilla bowl (kip, gehakt of vegetarisch)

13,5

Salsa, nacho’s, sla, rijst, sour cream en quesadilla

Burrito (kip, gehakt of vegetarisch)

9

Vulling van mais, bonen, paprika, ui, sla, rijst en kaas opgerold in een tortilla

Twin Taco’s (kip, gehakt of vegetarisch)

13,5

2 taco’s met vulling van mais, bonen, paprika, ui, kaas, tacosaus en sour cream

Aziatisch
Nasi Rames

15,5

Rendang, sate, sambal goreng boontjes, huisgemaakte kroepoek, atjar en rijst

Oosterse roerbak wok ( kip, gamba’s of vega)

10,5

Verse roerbakgroenten en shanghai paksoy in zoete- of teriyakisaus

USA
Chicago’68 Burger

15,5

Premium burger (185 gram) met bacon, kaas, salsa, barbecuesaus en mayo

Spareribs uit de oven

18,5

2 halve ribben met barbecuesaus, huisgemaakt natuurlijk

Barbecue chicken

16,5

Gegrilde kipfilet met gesmolten kaas, champignons, bosui en barbecuesaus

Onze gerechten zijn inclusief salade, groente en onbeperkt frites of aardappeltjes

Kindermenu
Hamburger menu

7,5

Hamburger met frietjes, mayo en een knijpfruit

Little Pasta

7,5

Pasta met witte saus, kip en boontjes of met bolognese saus

Pannenkoek naturel

5,5

Een huisgemaakte pannenkoek met stroop en poedersuiker

Snack menu

6,5

Friet met een snack naar keuze, mayo en een knijpfruit

Alle kinderen mogen na het eten een kado uitzoeken in onze schatkist

Nagerechten
Straciatella ijs met advocaat en slagroom
Dame blanche
Sorbet
Wafels met warme kersen, vanille ijs en slagroom
Dudok cheesecake met vanille ijs en slagroom
Dudok chocolade truffeltaart met ijs en slagroom
Kinderen maken zelf hun eigen dessert

5,5
5,5
5,5
6,5
7,5
7,5
5

Bieren
Hertog Jan van de tap
Leffe Blond van de tap
Hoegaarden wit van de tap
Karmeliet Triple van de tap
Kwak bier op fles
Hertog Jan Karakter op fles
Jupiler 0.0% op fles
Hoegaarden Radler op fles (2% of 0.0%)
Leffe bruin op fles
Corona op fles

2,8
3,5
3
4
4
3
2,3
3,1
3,5
4

Wijnen
Droge witte wijn Torre Del Falasco
Rode wijn Torre Del Falasco
Zoete witte wijn Spatlese
Rose wijn Domaine Peiriere
Hardys Chardonnay Nottage Hill
Hardys Shiraz

3,9
3,9
3,9
3,9
4,5
4,5

Tip: kijk voor iets lekkers bij uw drankje even bij de voorgerechten

