
LUNCH & DINERBAKHUYS BREEKBROOD        7,5
met smeersels

DOK BORRELPLANK                   voor ± 2 personen | 19,5
Italiaanse ham met meloen, Brabantse grillworst met mosterd, oude kaas, 
gefrituurde torpedogarnalen, olijven, snacktomaatjes, augurkjes, 
filet Americain,  krabsalade en stokbrood

KAASPLANKJE         9.5
3 soorten kaas met kletzenbrood, druiven, walnoten, vijgen en appelstroop

VEGGIE NACHO’S        7,5 
met cheddarkaas, lente-ui, maïs, guacamole, crème fraîche en tomatensalsa  

PULLED CHICKEN NACHO’S       9,5 
met pulled chicken, cheddarkaas, lente-ui, maïs, guacamole, 
crème fraîche en tomatensalsa

BLACK TIGER SCAMPI’S                    8 st -  15,5 
met knoflook, Spaanse peper, lente-ui en brood 

DUO VAN SCAMPI-KNOFLOOK EN KREEFTENKROKETJE    11.5
met citroen en limoenmayonaise

OLD AMSTERDAM KAASTENGELS | vegetarisch                6 st -  8,5

CHICKEN TENDERS               4st  -  9,5
gefrituurde krokante kipstukken met chilimayonaise  

RUNDVLEESBITTERBALLEN                   8 st -  8
van de Ambachterie met mosterd

BITTERGARNITUUR                           12 st - 10 /  24 stuks -17,5
gevarieerde mini snacks  met mosterd, mayonaise en curry

DIRTY FRIES
DIRTY FRIES CHIPOTLE        6.5
friet met pittige chipotle saus, geraspte Parmezaanse kaas en lente-ui 

DIRTY FRIES GARLIC        6.5
friet met knoflookmayonaise, zwarte peper, bacon en lente-ui

SWEET FRIES TRUFFLE        8.5
zoete aardappelfriet met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en lente-ui 

SNACKS & FINGERFOODLUNCH van 12 tot 15 uur
keuze uit donker volkoren brood of wit desem brood

VERS AMBACHTELIJK BROOD MET OSSENHAAS CARPACCIO  14
met truffelmayonaise, kappertjes, pijnboompitten en Grana Padano

VERS AMBACHTELIJK BROOD MET GEROOKTE ZALMFILET  14
met limoen-koriander mayonaise, kappertjes en lente-ui

CRISPY CHICKEN WRAP        14
tortillawrap met krokante gefrituurde kip, bacon, cheddar, 
frisse salade en cocktailsaus

TWEE AMBACHTELIJKE VLEES KROKETTEN MET BROOD   12,5
een ambachtelijke rundvleeskroket en een kroket van Zeeuws spek 
met mosterd

TWEE AMBACHTELIJKE SCHAALDIER KROKETTEN MET BROOD  14
een kreeftenkroket, een scampi-knoflook kroket en krabsalade
met limoenmayonaise

DOK 12 UURTJE        17,5
een uitgebreide lunchplank met vers ambachtelijk 
brood met ossenhaas carpaccio en gerookte zalmfilet, een dagsoepje, 
frisse salade en een pasteitje met huisgemaakte kippenragout

HUISGEMAAKTE GARNALENBISQUE     12,5
gevulde schaaldierensoep met scampi, Stellendamse garnalen, rivierkreeft 
en lente-ui, geserveerd met ambachtelijk brood 

EGGS BENEDICT       12,5
briochebrood met gerookte zalmfilet, een gepocheerd scharreleitje 
en Hollandaise saus

LUNCHSALADE GEITENKAAS | kan ook vegetarisch   16,5
met zachte geitenkaas omwikkeld met spek, gekarameliseerde appel 
en noten

KLASSIEKE CAESAR SALADE | kan ook vegetarisch   16,5
met Romeinse sla, gemarineerde kippendijen, ansjovis, croutons 
en Grana Padano

POKE BOWL  | vegetarisch      14,5
Japanse sushirijst met mango, komkommer, radijs, edamame boontjes, 
avocado, gemarineerde gember, Kikkoman soja, wasabi 
en mayonaise van citroengras
MET VERSE ZALMFILET +5 OF TONIJN TATAKI +6
. MET DE QR BESTELCODE OP UW TAFEL KUNT U ONLINE SNEL EN SIMPEL UW 

DRANKJES, KOFFIE, SNACKS ED. RECHTSTREEKS BIJ ONZE BAR BESTELLEN.



VOORGERECHTEN van 17:00 tot 20:30 uur
BAKHUYS BREEKBROOD       7,5
met smeersels

CARPACCIO VAN OSSENHAAS      14,5
met truffelmayonaise, kappertjes, pijnboompitten, 
Grana Padano en bacon

SALADE CAPRESE / VEGETARISCH     14
Italiaanse burrata met zon zoete tomaten, olijfolie, 
Balsamico di Modena en huisgemaakte basilicum pesto

HAM & MELOEN        14,5
gerijpte prosciutto di Parma met suikermeloen

TONIJN TATAKI        15,5
met Aziatische zeewiersalade, Kikkoman soja en wasabi mayonaise

GEROOKTE ZALMFILET      14,5
Noorse gerookte zalmfilet frisse salade en limoen-koriander mayonaise

STEAK TARTAAR        15
met de dooier van een scharreleitje, lente-ui, kappertjes en piccalilly

SCAMPI’S & KNOFLOOK            8 st - 15,5
gepelde grote Black Tiger garnalen met knoflook, Spaanse peper, 
paprika en lente-ui, geserveerd met vers ambachtelijk brood

HUISGEMAAKTE GARNALENBISQUE     11,5
stevig gevulde schaaldierensoep met scampi, Stellendamse garnalen, 
rivierkreeft en lente-ui, geserveerd met brood en kruidenboter

KLASSIEKE TOMATENSOEP      9,5
met gekruide gehaktballetjes en geslagen room
geserveerd met brood

MAALTIJD SALADES
CLASSIC CAESAR SALADE   | kan ook vegetarisch   16.5
met Romeinse sla, krokante kipfilet, ansjovis, croutons en Grana Padano

SALADE GEITENKAAS | kan ook vegetarisch    16,5
met zachte geitenkaas omwikkeld met spek, gekarameliseerde 
appel en noten

POKE BOWL | vegetarisch      14,5
Japanse sushirijst met mango, komkommer, radijs, edamame boontjes, 
avocado,gemarineerde gember, Kikkoman soja, wasabi 
en mayonaise van citroengras
MET VERSE ZALMFILET +5 OF TONIJN TATAKI +6

HOOFDGERECHTEN van 17:00 tot 20:30 uur
CHEF’S SPECIAL        dagprijs
een door het DOK keukenteam aanbevolen specialiteit

CATCH OF THE DAY       dagprijs
verse dag vangst uit Oosterschelde of Noordzee 

STEAK VAN NOORSE ZALMFILET      22,5
met Hollandaise saus en Stellendamse garnaaltjes

BOUILLABAISE MARSEILLAISE     26.5
Franse vissoep rijk gevuld met zeevis, garnalen en schelpjes, 
geserveerd met desembrood en rouille

DOK SPARE RIBS | keuze uit sweet bbq of chipotle hot & spicy  32,5
botermalse gemarineerde varkens spareribs

TOURNEDOS VAN RUNDERHAAS                 ± 200gr  /  32,5
met gebakken champignons en truffelroomsaus

IRISH GRAINFED RUMP STEAK                ± 250gr  /  26,5
met saus van groene peper

GEBRADEN VARKENHAAS                             ± 225gr  /  23.5
met krokante bacon en klassieke champignonsaus

BIJGERECHTEN
Frisse gemengde salade met tuinkruidendressing    4,5
Geroosterde verse groenten met Provençaalse kruiden   5
Friet van zoete aardappel met zeezout, cheddar en lente-ui   5,5

PASTA, VEGGIES & SALADES
GROENTEN LASAGNE | vegetarisch    17,5
Lasagne van Mediterrane groenten, tomatensaus en bechamelsaus

PENNE AL TARTUFO | vegetarisch     19
met bospaddenstoelen, truffelroomsaus, verse spinazie, pijnboompitten,
zongedroogde tomaatjes en lente-ui 

DESSERTS
DESSERT VAN HET SEIZOEN     9,5

KAASPLANKJE        9.5
3 soorten kaas met kletzenbrood, druiven, walnoten, 
vijgen en appelstroop

CRÈME BRÛLÉE        9,5
met vanille-ijs en slagroom 

CITROENSORBET        9.5
met limoncello-scroppino, verse munt en merenque   

DESSERTPROEVERIJ       12,5
met chocolade lavacake, een mini crème brûlée en vanille-ijs

DAME BLANCHE       10
met vanille-ijs, warme Belgische chocolade en slagroom  

BOSVRUCHTENSORBET        11
met mousse van witte chocolade en compote van bosbessen 
en Mort Subit Kriek 

LEKKER BIJ DE KOFFIE OF THEE
Hazelnotenschuimtaart met salted butterscotch caramel  6,5 
Dudok appeltaart met lobbige kaneelroom    5,5

Kijk voor onze koffie en thee specialiteiten op onze drankenkaart.

SPECIAAL VOOR DE KLEINTJES
FRIKANDEL, RUNDVLEESKROKET OF KIPNUGGETS    10
met friet, mayonaise, ketchup en appelmoes 

POFFERTJES        8,5
met roomboter en poedersuiker 

KINDERIJSJE        6
in vrolijke dierenbeker met roomijs en slagroom

Wij adviseren u graag bij uw dieetwensen of allergenen in onze gerechten.

 = 23,50


