BISTRO BAR DOK

SNACKS & FINGERFOOD

Bistro Bar DOK organiseert graag uw familie of bedrijfsfeest. DOK beschikt hiervoor
over meerdere feestzalen en ruime terrassen. Wij maken graag een passend
voorstel voor u. Bij DOK verzorgen wij ook uw zakelijke bijeenkomst, seminar,
training ed. Compleet verzorgd inclusief lunch, diner en borrel.

BAKHUYS BREEKBROODJE (V) 6,95
Met huisgemaakte kruidenboter,
truffelaioli en tomatentapenade

VEGETARISCHE NACHO’S (V) 5,95
Met paprika, mais, bosui, cheddar,
roomkaas, guacamole en salsa

BIERPLANKJE 8,95
Kaas, worst, chips, olijven en focaccia met
tomatentapenade

REGULAR NACHO’S 6,95
Met rundergehakt, paprika, mais, bosui,
cheddar, roomkaas, guacamole en salsa

BORRELPLANK 2 PERSONEN 16,95
Italiaanse ham, Spaanse worst, focaccia
met truffelmayonaisei, crispy chicken met
chili mayonaise, oude Reypenaer
en gamba’s in knoflookboter

LOADED NACHO’S 7,95
Met pulled chicken, paprika, mais, bosui,
cheddar, roomkaas, guacamole en salsa

HOTEL BRASSERIE DE KAAI
Voor lunch verwijzen wij u graag naar Hotel Brasserie de Kaai. Alle dagen van de week
serveren wij heerlijke lunchgerechten in onze sfeervolle brasserie of op het terras.
Gezamenlijk beschikken DOK en de Kaai over 18 hotelkamers die varieren
in prijs en comfort.
Onze kamers zijn online te reserveren via www.hoteldekaai.nl.

CAFÉ ZAAL HET WAPEN VAN STEENBERGEN
In dit gezellige oud bruine café en zaal hebben wij alle ruimte voor gezellige feesten,
voorstellingen en andere activiteiten. Doordeweeks is de zaal beschikbaar voor
repetities van verenigingen, kaartavonden of andere groepsactiviteiten.
Wilt u meer informatie over onze bedrijven of mogelijkheden stuur dan even
een bericht naar info@doksteenbergen.nl of info@hoteldekaai.nl.

Te bestellen tot 22:30 uur

VEGETARISCHE BORRELPLANK 2P 15,95
Gorgonzoladip, chili cheese nuggets,
groentesticks met picalilly, paddenstoelenrisotto kroketjes, foccacia met tapenade,
geroosterde groenten en olijven
FLAMMKUCHEN VEGETARISCH (V) 6,95
Met roomkaas, parmezaan, rucola,
tomaatjes, paddenstoelen en truffelolie
FLAMMKUCHEN MET ZALM 7,95
Met zalm, kappertjes, roomkaas en rode ui
FLAMMKUCHEN MET PARMAHAM 7,95
Met Italiaanse gedroogde ham, rucola,
roomkaas en rode ui
GAMBA’S 6ST 9,95
Gepeld in knoflookboter, met stokbrood

PADDENSTOELEN-RISOTTO
KROKETJES (V) 7,95
4 stuks, met truffelmayonaise
FONDUE VAN GORGONZOLA (V) 9,95
Met witte wijn en geroosterde foccacia
AMSTERDAMSE BITTERBALLEN 8ST 7,95
Ambachtelijke rundvleesbitterballen met
mosterd
CHILI CHEESENUGGETS 8ST (V) 7,95
Met chili mayonaise
BITTERGARNITUUR 12ST 8,95 - 24ST 14,95
Mini frikandellen, kipnuggets en
bitterballen
CRISPY CHICKEN TENDERS 4ST 7,95
Met chili mayonaise
PUNTZAK FRIET 3,95
Met mayonaise

DINER

			

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Te bestellen van 17:00 tot 21:00 uur

BAKHUYS BREEKBROODJE (V) 					
Met huisgemaakte kruidenboter, truffelaioli
en tomatentapenade

Te bestellen tot 21:00 uur
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met een frisse salade en friet met mayonaise.

6,95

GEGRILDE ZALMFILET 						19,95
Met geroosterde groenten en saus van gepofte knoflook

GIN & TONICS

SALADE VAN HUISGEROOKTE KIPFILET 				9,95
Met oude
Reypenaer,
TANGUERAY
GINgeroosterde noten, kwartelei en dillemayonaise
Fentimans Original (citroen)					8,95
RUNDERHAASCARPACCIO
BOMBAY SAPPHIRE 					10,95
Met parmezaan,
rucola, pijnboompitten,
kappertjes,
Fentimans Original
(limoen, sinaasappel)
				
8,95
zongedroogde
olijven en truffelmayonaise
GORDONStomaat,
PINK GIN
Fentimans Rose Lemonade(aardbei, gedroogde rozenblaadjes)
9,95
VITELLO
TONATO						12,95
GINNEKEN
GIN
Gebraden
kalfsmuis,
tonijntartaar,
Fentimans
Original
(limoen, rood fruit) 				
10,95
kappertjes,
kwartelei
en tonijnmayonaise
BOMBAY
BRAMBLE
Fentimans 1905 Herbal ( rood fruit / munt) 				
10,95
MEDITERRANE
TOMATENSOEP (V) 				7,95
BULLDOG			
Met courgette,
gepofte
paprika en
tuinkruidenroom
Fentimans bosui,
1905 Herbal
(zoethout)
					
10,95
BOBBY’S
ZACHTGEGAARDE
					9,95
Fentimans 1905SCAMPI’S
Herbal (kruidnagel,
sinaasappel) 			
10,95
Met verse
tuinkruiden, knoflookboter en gegrilde foccacia
HENDRICKS
Fentimans Original (komkommer) 					11,95
HUISGEROOKTE
GIN MARE ZALMFILET 					10,95
Met crème
van avocado
en schuim
van citroenolie
Fentimans
1905 Herbal
(rozemarijn,
sinaasappel) 			
12,95
GINNEKEN BLACK GIN
CANNELLONI
GEITENKAAS
(V) 				
10,95
FentimansMET
Original
Tonic 						14,95
Met abrikoos, geconfijte portobello, tuille van rode biet,
komkommersalsa en aceto balsamico

GAMBA’S A LA PLANCHA 6 ST					24,95
Geroosterd brood en frisse avocado-tomatensalsa

CLASSIC MOJITO 					8,95 /
MAALTIJDSALADES

RUNDER RIBEYE STEAK			
175 gr / 18,95- 350 gr / 28,95
Met geroosterde groenten en saus naar keuze

COCKTAILS

witte rum,
bruiswater,
munt, rietsuiker, limoen
Te bestellen
tot 21:00
uur

Zero 5,-

TUINKRUIDENRISOTTO (V) 					15,95
Met geroosterde groenten, gorgonzola,
pecannoten en saus van gepofte knoflook
SURF & TURF 							21,95
Gebraden kalfsfilet, Black Tiger Gamba,
geroosterde groenten en chimichurri salsa
SPARERIBS 							21,95
In de smaken Classic, Hot & Spicy of BBQ
BLACK ANGUS BURGER 					
Met sla, tomaat, cheddar, bacon en barbecuesaus

200gr / 16,95

GEGRILDE KAASBURGER (V) 					
Gegrilde kaasburger met topping van gemarineerde
paddenstoelen, rucola, pijnboompitten en truffelmayonaise

15,95

RUNDERBAVETTE 			
175 gr / 19,95- 350 gr / 29,95
Met geroosterde groenten en saus naar keuze

MOJITO RAZZ 						9,95 /
zero 5,50
SAUZEN
Bacardi Razz,
bruiswater,
munt, rietsuiker, limoen, rood fruit
CARPACCIO
SALADE
						14,95
- Romige saus van groene peper
SEX ON THE
BEACH
					
8,95 / safe sex 5,50
Met parmezaan,
rucola,
pijnboompitten,
kappertjes,
- Stroganoff met paprika en verse groenten
vodka,
perziklikeur,
cranberrysap,
jus
d’orangej
zongedroogde tomaat, olijven en truffelmayonaise
- Romige saus van gepofte knoflook
PORNSTAR MARTINI 					9,95
- Saus van milde gorgonzola en witte wijn
vanille vodka, passievruchtsap, eiwit, limoensap
POKEpassievruchtlikeur,
BOWL (V) 							13,95
- Huisgemaakte chimichurri salsa
metmango,
een shotje
prosecco
Sushigeserveerd
rijst, avocado,
sojabonen,
komkommer,
COLADA
						9,95
/ virgin colada 6,- - Kruidenboter
radijs,PINA
wortel,
ketjap, sesam,
sriracha en limoenmayonaise
witte rum,
met verse
zalm kokosmelk,
of tonijn + €ananassap
5,LA VIE EN ROSE 						8,50
vermouth,
rose lemonade, gedroogde
rozenblaadjes
SALADE
VAN HUISGEROOKTE
KIPFILET				
14,95
AMARETTO
SOUr
					8,50
Met oude
Reypenaer,
geroosterde
noten,
Disaronno,
citroensap, eiwit
kwartelei
en dillemosterd
BLOODY MARY 						9,95
tomatensap, vodka, Worcestershire sauce, tabasco, citroensap, selderij
MOSCOW MULE 					8,50
Heeft u speciale dieetwensen, overleg even met onze medewerkers.
vodka, gingerbeer, limoensap
ESPRESSO MARTINI 					9,95
vanille vodka, espresso, koffielikeur, evt. suikersiroop

KINDERGERECHTEN
Te bestellen tot 21:00 uur

FRIKANDEL 							7,95
Met friet, mayonaise en ketchup
KIPNUGGETS 							7,95
Friet, ketchup en mayonaise
BITTERBALLEN 							8,95
Friet, appelmoes en mayonaise
SPARERIBS							12,95
Friet, appelmoes en mayonaise
POFFERTJES 							
Met roomboter en poedersuiker					7,95
Met chocoladesaus 						8,95
KINDERIJSJE 							4,95
Vanilleroomijs en slagroom in vrolijke dierenbeker
die je mee naar huis mag nemen
OLA HANDIJSJE
Keuze uit diverse ijsjes in onze diepvries

DESSERTS

Te bestellen tot 21:00 uur

CREME BRULEE 							9,95
Vanillecrème, gebrande suiker en lemon-cheesecake ijs
DAME BLANCHE 						8,95
Vanilleroomijs, warme Belgische chocoladesaus en slagroom
VANILLEROOMIJS MET SLAGROOM 				7,95
VANILLEROOMIJS MET ADVOCAAT EN SLAGROOM		8,95
met warme chocoladesaus + 1,50
VANILLEPARFAIT MET MANGOSORBET 				11,95
Merengue, Oreo cookies en limoencreme
BIRRAMISU							8,95
Tiramisu van rood zomerfruit en Liefmans Fruitesse
DUDOK APPELTAART						6,95
Met vanilleroomijs en slagroom
HUISGEMAAKTE BONBONS 4ST 				6,95
Chocoladetruffels en Limoncellobonbons

