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Wat fijn om u te verwelkomen! Samen 
zorgen we voor een veilig en prettig bezoek 
voor iedereen.

Ondanks dat een aantal van onze tafels nog 
even ‘thuiswerkt’, blijft Dudok gewoon Dudok: 
Een centrale ontmoetingsplek waar iedereen 
welkom is om op ieder moment van de dag aan 
te schuiven. Jong en oud, winkelend publiek, 
zakenlieden en studenten, artiesten, thuis-
werkers en ambtenaren. Van een goed ontbijt 
aan de leestafel tot een lekkere lunch, en van 
een puntje taart tot een heerlijk diner. 

We bieden vanaf nu de mogelijkheid om de vers-
gebakken taarten uit eigen bakkerij direct thuis of 
op kantoor te leveren in Arnhem, Den Haag en 
Rotterdam. Dus heeft u binnenkort wat te vieren?  
Vier het met onze taarten! Of het nu gaat om een 
verjaardag, een jubileum of gewoon lekker voor 

thuis, er is altijd wel een gelegenheid voor taart. 
Bestellingen voor kleine taarten, grote taarten en 
quiches kunnen online worden geplaatst via 
www.dudokpatisserie.nl. In Arnhem vindt de 
bezorging plaats in samenwerking met Groene 
Rijders, lekker duurzaam dus!

Welkom TAART & ZOET

DUDOK ORIGINAL APPELTAART   5
Met slagroom

RED VELVET            4,25 

CHOCOLADE-TRUFFELTAART     4,25 

WORTEL-NOTENTAART          4,25

CITROEN-MERINGUETAART      4,25

BOSVRUCHTEN CHEESECAKE    4,25

PEREN-NOTENTAART           3,75

MUFFIN           2,75
Diverse smaken

CHOCOLATE CHIP COOKIE      2

WIJN

Grolsch    tap 3,5
Durs - stadsbrouwerij tap        wisselend
van Arnhem       
    
WIT    
Grolsch Weizen  tap  4,75
Vedett Extra White  fles   4

ALCOHOL LAAG    
Grolsch 0,0   fles 3
Grolsch Radler 2,0   fles 3
Grolsch Radler 0,0   fles 3
Grolsch Weizen 0,0   fles 3
Peroni 0,0    fles 3
  
Blond    
Duvel   fles 5
Grimbergen blond  tap  4,75
La Chouffe  fles 5,25

Dubbel    
Grimbergen dubbel  fles 4,5
  
Tripel    
Grimbergen Tripel  fles  5,5
Tripel Karmeliet  fles  5

IPA     
Meantime London IPA tap  5

FRUITIG    
Corona   fles  5,25
Boon Kriek  fles  4

BIER

* Onze kelners vertrellen u graag meer over onze 

    selectie aan lokaal gebrouwen bieren

BITES

DUDOK BITTERBALLEN      7,75
Met mosterd

BUTTERFLY GARNALEN      6,25
Met chilisaus 

KAASLOEMPIA’S      6,25 (V)
Met chilisaus 

BROOD MET SMEERSELS    6,25 (V)

OLIJVEN       5,75 (V)

GEROOKTE AMANDELEN    5,5  (V)

WASABI NOOTJES             3,75 (VG)

DUDOK BORRELPLANK        16,5
Brood met smeersels, Iberico ham, 
Dudok bitterballen, olijven, butterfly
garnalen, nootjes en Yakitori saté

PLANKJE MET DUN      12,5
GESNEDEN IBERICO
Iberico ham & Iberico chorizo 
    
YAKITORI SATÉ          9,75

CRISPY CHICKEN BITES      9,75 
Met pikante mayonaise

OUDE KAAS        9,75 (V)

WIT
Pinot Grigio ‘Trent’           4,5 | 22,5
Pinot grigio • Zuiver en fris, iets kruidig

Rueda              4,5 | 22,5
Verdejo en viura • Aromatisch en fruitig

Côtes de Gascogne           5   |  25
Sauvignon blanc • Mild droog en citrus

Grüner Veltliner Reserve    5,75 | 28,75
Grüner veltliner • Zwoel met rijp fruit

MOUSSEREND
Belstar Prosecco      6,5 | 32,5
Glera • Zacht met bloessem en wit fruit

ROSÉ
Rioja Rosado                  4,5 | 22,5
Tempranillo & garnacha • Zacht droog

Aix-en-Provence Barbebelle 5,75 | 28,75
Grenache & syrah • Verfijnd, iets bloemig

ROOD
Merlot ‘Trent’   4,5 | 22,5
Merlot • Romig fruit, kruidige afdronk

Rioja Maceración Carbónica    5   |  25
Tempranillo & viura • Sappig, kers

Pfalz Spätburgunder       6   |  30
Pinot noir• Elegant, chocolade en hout

WARME DRANKEN

KOFFIE                                         2,75

ESPRESSO            2,75 

RISTRETTO                           2,75 

DUBBELE ESPRESSO               3,75

CAPPUCCINO                        3,25

KOFFIE VERKEERD                 3,25

LATTE MACCHIATO              3,5

FLAT WHITE                          4,25

IRISH-/ FRENCH COFFEE        7

WARME CHOCOMEL              4
Met slagroom

LIPTON THEE                              2,5
Yellow label - Earl grey 

THEE VAN BETJEMAN & BARTON   3       
Rooibos - Jasmijn - Quatre Fruits Rouge - 
Rooibos Jardin Rouge - Pouchkine - 
Tisane du Berger - Verveine - Yunnan Vert 

VERSE GEMBER-CITROENTHEE   3,5

VERSE MUNTTHEE              3,5

SAPPEN & ZUIVEL

VERSE JUS D’ORANGE          3,5/4,75
Klein/groot
APPELSAP TROEBEL                3,5
SCHULPSAP                                  3,5
Peer/appel - aardbei/appel-vlierbes

ROYAL CLUB TOMATENSAP     3
ICED LATTE            4,75
HALFVOLLE MELK                   2,5
KARNEMELK             2,5
NUTRICIA CHOCOMEL             3 
NUTRICIA FRISTI                    3

FRIS

HOMEMADE ICE TEA               3,75

PEPSI / MAX                             3

SISI ORANGE                3

7UP                                       3

LIPTON ICE TEA/GREEN             3

RIVELLA              3

SOURCY ROOD/BLAUW           3

ROYAL CLUB                          3
Cassis - Bitter lemon - Ginger ale - Tonic 
SOURCY ROOD/BLAUW 0,75L   5,5

ONTBIJT (tot 17:00 uur)

DUDOK COMPLEET  13,5 
Gepocheerd ei, pancakes, croissant, 
desembrood, avocado, ham, kaas, 
jam en jus d’orange

YOGHURT    7,5 (V)
Naturel of soya met granola en vers fruit

AMERICAN PANCAKES   9 (V)
Met compote van rood fruit en agavesiroop

CROISSANT   3,25 (V)
Met jam

EGGS DUDOK   9,5
Gepocheerd ei met spinazie, 
hollandaisesaus op een briochebol (V)  
- Met boerenachterham    +1 
- Met gerookte zalm   +2

DUDOK UITSMIJTER
Met gerookte zalm, rosbief en kaas 11,5

BOERENOMELET  10
Met of zonder spek

APEROL SPRITZ       6,25
Met prosecco en bruiswater, 
geserveerd met een schijfje sinaasappel

CAMPARI TONIC      v.a.  4,75
Een bitter met kruidige smaken en zoete
ondertoon, geserveerd met jus, tonic of soda

CRODINO 0.0              4
Verfrissend alcoholvrij Italiaans 
kruidenaperitief 

Nieuw – taartbezorging aan huis of op kantoor

IN DE MIX

Heeft u een leuke foto gemaakt tijdens uw bezoek aan 

Dudok? Deel het op Instagram, tag @dudokarnhem en 

gebruik #dudokmoment. Wij delen uw foto graag!

* Al onze ko�e kan worden geserveerd met 

haver- of soyamelk, hiervoor rekenen wij een 

supplement van +0,4



MOSSELEN     21,5
Met verse frites, salade en 3 verschillende sauzen 
- Naar keuze bereid met witte wijn of bier

STROZZAPRETI CON GAMBERETTI  16.25
Pasta met gebakken gamba’s, zongedroogde 
tomaatjes, knoflookolie en rucola

FISH & CHIPS     15,5
Gefrituurde vis met frites, vinaigrette en tartaarsaus

VEGAN BEYOND MEAT BURGER    14,5 (V)
Dubbele burger op brioche bol met little gem, 
tomatenrellish, augurk en krokante ui

DUDOK BURGER     12,5 
Dubbele burger op een brioche bol met little gem, 
augurk, krokante ui, oude kaas en spek
- Met verse frites van Friethoes    +3,25

Dudok dagblad & menukaart - 2020

BROOD (tot 17:00 uur)

DUDOK CLUBSANDWICH   13
Getoast licht desembrood met kip, spek, eiersalade, 
tomaat en sla 

GEROOKTE KALFSRIBEYE    10,25
Met piccalilly dressing, krokante ui, pittenmix en waterkers

GEROOKTE ZALM    9,75 
Met bieslookroomkaas

BABA GANOUSH    9.25 (VG)
Met gegrilde groenten, 5-spice vinaigrette, walnoot 
en tuinkers

IBERICO HAM     9,25
Met tomatentapenade en pijnboompitten

MAKREELSALADE    8,75 
Met rode pesto en gefrituurde kappertjes

PANTOSTI     8,75 (V)
Met drie soorten kaas

HUMMUS               8,75 (VG)
Met gegrilde groenten, tuinkers en geroosterde 
walnoot

AVOCADO                8,25 (VG)
Met pompoentapenade en waterkers

OUDE KAAS     5.25 (V)
Met krotenmosterd, tuinkers

DUDOK KROKETTEN    8,5 
100% rundvlees of groentekroketten (V) op 
brood met mosterd

LUNCH (tot 17:00 uur)

DUDOK 12-UURTJE     11,5
Brood met een Dudok kroket, scharreleisalade en 
soep naar keuze

DUDOK VEGA 12-UURTJE    11,5 (V)
Brood met een Dudok groentekroket, scharreleisalade 
en soep naar keuze

QUICHE GEITENKAAS    9,75 (V)
Met een groene salade

CROQUE DUDOK    8,75
Focaccia uit de oven met bechamel, mozzarella en 
twee soorten ham

WARME FOCACCIA    8,25 (V)
Met brie, appel en honing 
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“Rabo Bridge 
to Bridge 
belevingsrun 
2020 

Tussen 17 september en 31 december kunnen 
deelnemers de run op eigen gelegenheid 
afleggen. Na de finish zijn deelnemers van 
harte welkom bij Dudok Arnhem voor het 
afhalen van een unieke herinnering en 
natuurlijk voor het maken van dé finishfoto. 
Dudok Arnhem ligt in het historische Eusebius-
kwartier, waar de Eusebiuskerk als gevolg 
van Duitse beschietingen destijds volledig 
uitbrandde. Deelnemers staan bij Dudok 
Arnhem dan ook letterlijk ‘in het verhaal van 
1944’.  

Ga voor meer informatie en voor het inschrijven 
naar de website www.bridgetobridge.nl

Foto uit het archief van het Airborne museum

CAFÉ

TOMATENSOEP     5,25 (V) 
Met crème fraîche en basilicum

ROMIGE POMPOEN-KNOFLOOKSOEP  6,25 (V)
Met blokjes gekruide courgette

SALADE GEROOKTE ZALM   15,5
Met wakame, sesam en wasabidressing

SALADE PULLED CHICKEN   15,5
Met zoete aardappel, appel, cashewnoten
en limoenvinaigrette 

SALADE GEITENKAAS    15,5 (V)
Met vijgen, walnoot, appel en honingvinaigrette

SUPPLEMENTEN

DESEMBROOD     6,25 (V) 
Met smeersels

VERSE FRITES VAN FRIETHOES   4,25 (V)
Met mayonaise 

GROENE SALADE      3,75 (V)
Met een kruidendressing  
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Uw evenement in de Van 
Ranzowzaal
- September 2020 

Op onze eerste verdieping vindt u 
de Van Ranzowzaal, die haar naam 
te danken heeft aan de voormalige 
functie van ons pand: de Van 
Ranzow’s Bank uit 1920. Een 
prachtige ruimte waar de oorspron-
kelijke elementen van het monumen-
tale pand zijn gecombineerd met onze

eigentijdse stijl. De zaal is zeer 
geschikt voor zakelijke en feestelijke 
bijeenkomsten, zoals bruiloften, 
vergaderingen, verjaardagen, jubilea 
en borrels. Wilt u meer informatie? 
Onze collega’s staan u graag te 
woord. Uiteraard kunt u ook contact 
opnemen via arnhem@dudok.nl. 

SOEPEN & SALADES

(V)    Vegetarisch
(VG) Vegan

* Al onze soepen en salades worden geserveerd met brood

2020 - Dudok dagblad & menukaart

DRIE GANGEN
- 29,5 -

TWEE GANGEN
- 24,5 -

Nagerechten
Moelleux au chocolat 

Met cookie dough ijs en gezouten karamel

Banaan-chocola softserve (VG)
Crème van banaan, cacao, tahini en 

agavesiroop met verse banaan, framboos, 
pecannotencrunch en vegan karamel

Warme Dudok Original appeltaart 
Met vanille-ijs en slagroom

Hoofdgerechten
Ossenhaas

Met gebakken peultjes en oesterzwam, mousseline van 
rode biet en jus van rode port

Op de huid gebakken dorade
Met een olie van balsamico en zwarte knoflook, groente 

ratatouille en risotto alla Milanese

Veganistische stoofschotel (VG)
Met jackfruit, bleekselderij, wortel, ui, champignons 

en knolselderijpuree

Voorgerechten
Dungesneden gerookte kalfsribeye

Met gemarineerde courgette en tomatendressing

Rillette van gerookte zalm
Met crème fraîche, dille, limoenzeste en 

ingelegde venkel

Carpaccio van gele biet (V)
Met sinaasappelpartjes, crunch van hazelnoot en 

een dressing van balsamico en gember

Geserveerd vanaf 17:00 uur

Onze chefs hebben een speciaal herfstmenu 
samengesteld om ook ‘s avonds uitgebreid te 
genieten van onze heerlijke dinergerechten, 

passend bij het seizoen.

DINER

EGGS DUDOK   9,5
Gepocheerd ei met spinazie, 
hollandaisesaus op een briochebol (V)  
- Met boerenachterham    +1 
- Met gerookte zalm   +2

DUDOK UITSMIJTER
Met gerookte zalm, rosbief en kaas 11,5

BOERENOMELET  10
Met of zonder spek

Nieuw – taartbezorging aan huis of op kantoor

De 35e editie van de Rabo Bridge to 
Bridge run is dit jaar iets anders dan we 
gewend zijn, maar met een prachtig 
alternatief: de belevingsrun. Deelnemers 
beleven al hardlopend het verhaal van 
september 1944: het gevecht om de alom 
bekende brug. 


