
BROODJES
PULLED PORK
varkensvlees met coleslaw en barbecuesaus

WARM VLEES
varkensfricandeau met champignons, uien en curry

CARPACCIO
rauw rundvlees met spekjes, Parmezaan, 
pijnboompitten, kappertjes, sjalotjes en 
truffelmayonaise

GEROOKTE ZALM
gerookte zalm met roomkaas, bleekselderij, radijsjes, 
kappertjes, rode ui en dille

CAPRESE
mozzarella met coeur de boeuf tomaat, basilicum, 
pijnboompitten en balsamico (ook warm te bestellen)

CLUB BLTE
clubsandwich met bacon, botersla, tomaat en 
eiersalade

PITTIGE TOSTI CHILI
pittig gekruid rundergehakt gegratineerd met cheddar, 
met sla en chilisaus

TUNA MELT
tonijnsalade gegratineerd met cheddar, met rode ui, 
tomaat en sla op landbrood

‘DE ROTTERDAMSCHE’ KROKETTEN 
OP BROOD
twee ambachtelijke rundvleeskroketten geserveerd met 
landbrood en mosterd

ZOET
DUDOK APPELTAART

HUISGEMAAKTE CHEESECAKE 
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KOUDE GERECHTEN
CARPACCIO
rauw rundvlees met spekjes, Parmezaan, pijnboompitten, 
kappertjes, sjalotjes en truffelmayonaise

CAPRESE
mozzarella met coeur de boeuf tomaat, basilicum, 
pijnboompitten en balsamico

SALADE GEROOKTE ZALM
met gerookte zalm, roomkaas, bleekselderij, radijsjes, 
kappertjes, rode ui en dille

WARME GERECHTEN
STOOFVLEES FRITES
in bier gestoofd rundvlees geserveerd op frites met piccalilly 
en mayonaise

BOKAAL BBQ BURGER
burger van rundvlees met bacon, gefrituurde uienringen, 
augurk, sla, kaas en barbecuesaus, geserveerd met frites

BIETENBURGER 
burger van rode bieten met geitenkaas, yoghurt-
tijmmayonaise en sla, geserveerd met frites

FISH & CHIPS
kibbeling geserveerd op frites met huisgemaakte ravigotte en 
mayonaise

RENDANG AJAM FRITES
kip gestoofd in boemboe, geserveerd op zoete aardappel frites 
met sambalmayonaise

KIPSATÉ
gemarineerde kippendijen met atjar, kroepoek, satésaus, 
geserveerd met frites

SPARERIBS
in bier sous-vide gegaarde varkensribben met een zoet-pittige 
lak, geserveerd met frites
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KLEIN 10.00 / GROOT 17.50

SNACKS DELUXE

CALAMARES
knoflook, citroen en peterselie aioli

KIPVLEUGELS
huisgemaakt, gepekeld, langzaam gegaard  
en gefrituurd (6 stuks)

SPARERIBS
in bier sous-vide gegaarde varkensribben, zoet pittige lak

CAMEMBERT UIT DE OVEN
met brood, rood fruit en noten

NACHO’S
met kaas, crème fraîche, chilisaus, guacamole en jalapeños

NACHO’S MET CHILI
met pittig gekruid rundergehakt, kaas, crème fraiche,  
chilisaus, guacamole en jalapeños

CHEESE FRIES
verse frites met kaas

CHILI  CHEESE FRIES
verse frites met pittig gekruid rundergehakt en kaas

PLATEAU’S

COMBI KOEL
combinatie van 4x kaas, 4x vleeswaren, broodplank 
met smeersels, olijven en een luxe mix van noten

COMBI DELUXE
combinatie van 4x kaas, 4x vleeswaren, spareribs, 
kipvleugels en calamares

COMBI
• 4 x kaas & 4 x vleeswaren
• 6 x kaas & 6 x vleeswaren
• 8 x kaas & 8 x vleeswaren
combinatie van de wisselend kazen en vers gesneden vleeswaren, 
geserveerd met huisgemaakte chutney, truffel mayonaise, notenbrood, 
crostini’s en bierstroop 
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Vind ons op Untappd, Instagram & Facebook

SNACKS

BROODPLANK
met knoflookboter, olijven tapenade en  
eiersalade

BITTERGARNITUUR 
frikandellen, kaastengels, bitterballen,  
vlammetjes (16 stuks)

‘DE ROTTERDAMSCHE’ BITTERBALLEN
6 stuks

KAASTENGELS 
6 stuks

VLAMMETJES
6 stuks

MINI FRIKANDELLEN
8 stuks

OLIJVEN

VERSE FRITES
met mayonaise

ZOETE AARDAPPEL FRITES
met mayonaise 

VLEESWAREN
• 3 stuks
• 4 stuks
• 5 stuks 
wisselende vers gesneden vleeswaren, geserveerd  
met truffelmayonaise en crostini’s

KAAS
• 3 stuks
• 4 stuks
• 5 stuks
wisselende kazen, geserveerd met huisgemaakte chutney,  
notenbrood en bierstroop

9.00

8.50

8.50

10.00

8.00

10.00

8.00

10.00

32.50

42.50

20.00

29.50

39.00

6.00

15.00

6.50

7.00

7.00

6.50

4.50

4.00

4.50

8.50

11 .50

14.50

8.50

11 .50

14.50

12:00 - 23:00
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12:00 - half uur voor sluit
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