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Wat fijn om u weer te mogen verwelkomen, 
bedankt voor uw vertrouwen. Uiteraard doen 
wij ons uiterste best om uw bezoek voor 
iedereen zo veilig en comfortabel mogelijk te 
maken.  

Uw bezoek zal wellicht wat anders voelen dan 
u gewend bent, maar ondanks dat blijft Dudok 
gewoon Dudok. Een centrale ontmoetingsplek 
waar iedereen welkom is om aan te schuiven. 
Jong en oud, winkelend publiek, zakenlieden en 
studenten, artiesten, thuiswerkers en ambte-
naren. Met een aangepaste opstelling en een 
aangepaste menukaart, maar met dezelfde 
service die u van ons gewend bent in Arnhem, 
Den Haag en Rotterdam. 

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

YOGHURT      7,25 (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

Ontbijt

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

DUDOK UITSMIJTER    11,5
Gerookte zalm, rosbief en kaas

BOERENOMELET    10
Met of zonder spek

Nederland is massaal aan het bakken geslagen en 
daarom hebben wij de Dudok appeltaart – do it 
yourself box ontwikkeld. Speciaal voor alle bakkers, 
niet-bakkers, ouders, kinderen, studenten & taart-
liefhebbers. De box bevat alle benodigde ingrediënten 
en een stappenplan om onze klassieker thuis te 

maken zoals onze patissiers dat ook doen. Het deeg 
naar geheim receptuur hebben wij alvast gemaakt, 
de rest is aan u! Wilt u ook de keuken induiken? 
De DIY-box is te bestellen via www.dudokpatisserie.nl 
en op afspraak af te halen in Arnhem, Den Haag en 
Rotterdam.

Welkom
De huidige situatie vraagt natuurlijk 

om een aantal voorschriften en 

aanpassingen. Zo zorgen wij voor 

maximale hygiëne: genoeg desinfec-

terende handgel, grondige schoon-

maak gedurende de hele dag en een 

eigen menukaart voor elke gast. 

Uiteraard kunt u in deze menukaart 

onze gerechten en dranken vinden, 

maar daarnaast hebben wij de kaart 

ook voorzien van en aantal leuke 

updates vanuit Dudok. Neem deze 

gerust mee als u dat leuk vindt. Ons 

team is goed geïnstrueerd en staat u 

graag te woord als u vragen heeft.

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

CHOCOLATE CHIP COOKIE       2

WIJN

Dudok: de architect
Dudok is vernoemd naar de gelijknamige architect 
van het gebouw van onze eerste locatie: Willem 
Marinus Dudok. Na Dudok op de Meent in 
Rotterdam (1991) volgden Dudok Den Haag 
(2001), Dudok Arnhem (2003), Dudok Rijnstraat 
(2018) en Dudok In Het Park (2018).

Alle locaties hebben een eigen karakter maar zijn 
toch herkenbaar: hoge en lichte ruimtes, vaak met 
industriële elementen. Het werk van deze architect 
dient nog steeds als inspiratie.

Grolsch    tap 3,5
Peroni    fles 4,25
Lokaal bier        tap        wisselend
    
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/fles  4,5
La Chouffe  fles 5,25

DUBBEL   
Grimbergen dubbel  tap/fles 4,5
  
TRIPEL    
Grimbergen Tripel  fles  5,5
Tripel Karmeliet  fles  5

IPA     
IPA Grolsch  tap/fles  3,5

FRUITIG    
Corona   fles  5,25
Boon Kriek  fles  4

BIER DRANKEN

Informeer bij de kelner naar 
onze lokale 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

Warm • Koffie • Espresso • Ristretto | 2,75 • Dubbele espresso | 3,75 • 
Cappuccino • Koffie verkeerd | 3,25 • Latte macchiato | 3,5 • Flat white | 4,25 
• Havermelk | +0,4 • Irish- / French coffee | 7 • Warme chocomel | 3,25 • 
Thee van Lipton: Yellow label • Earl grey | 2,5 • Thee van Betjeman & Barton: Rooibos 
• Jasmijn • Quatre Fruits Rouge • Rooibos Jardin Rouge • Pouchkine • Tisane 
du Berger • Verveine • Yunnan Vert | 3 • Verse gember-citroenthee / Verse 
muntthee | 3,5   Zuivel • Halfvolle melk / karnemelk | 2,5 • Nutricia chocomel / 
-fristi | 3 • Iced latte | 4,75  Sappen • Royal Club tomatensap | 3 • Appelsap 
troebel | 3,5 • Schulp sap: peer / appel-aardbei / appel-vlierbes | 3,5 • Verse jus 
d’orange | 4,75 • Kleine jus d’orange | 3,25   Fris • Pepsi / -max • Sisi orange 
• 7up • Royal Club: Cassis • Bitter lemon • Ginger ale • Tonic • Lipton Ice 
Tea / -green • Rivella • Sourcy rood / -blauw | 3 • Homemade Ice Tea | 3,75 
• Sourcy rood /-blauw 0,75L | 5,5  In de mix • Aperol Spritz| 6,25 • 
Campari Tonic | 6,25 • Crodino 0.0 | 4  

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

Onze werkwijze



NIEUWS.

Vier de zomer met deze 
kleurrijke dranken 
Den Haag  - Augustus 2020 

Aperol en Campari staan bekend als 
echte zomerse dranken. Niet alleen 
vanwege de verfrissende smaken, 
maar ook vanwege de sprankelende 
zomerse kleuren. Deze zomer 
serveren wij Aperol zoals het hoort: 
met prosecco, bruiswater en een 
schijfje sinaasappel. Ook de Italiaanse

drank Campari schenken wij in de 
mix. Gaat u voor een Campari-jus of 
voor een verfrissende Campari-
tonic?  Kiest u liever voor alcoholvrij, 
laat u dan verrassen door de smaak 
van het Italiaanse aperitief: Crodino 
0,0. Proost op zomerse sferen bij 
Dudok!

Ontbijt

DRIE GANGEN
- 29,5 -

TWEE GANGEN
- 24,5 -

Dudok dagblad & menukaart - 2020

BROOD (tot 17:00 uur)

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

GEROOKTE ZALM    9,75 
Met bieslookroomkaas

CAPRESE      9,25 (V)
Met buffelmozzarella, pesto en zongedroogde tomaat

VITELLO      8,75
Gebraden kalfsmuis met makreelmayonaise

IBERICO HAM     8,75
Met tomatentapenade en pijnboompitten

MAKREELSALADE    8,75 
Met rode pesto en gefrituurde kappertjes

AVOCADO                9,25 (VG)
Met pompoentapenade en waterkers

BRESAOLA      8,75
Met truffelmayonaise, rucola en Parmezaan

PANTOSTI     8,75 (V)
Met drie soorten kaas en huisgemaakte
tomatenketchup

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

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

GARNALENKROKETTEN    13
Van Hollandse garnalen met brood en remouladesaus

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

BÖREK FETA & SPINAZIE   8,75 (V) 
Met een groene salade

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

WARME FOCACCIA    8,75 (V)
Met brie, appel en honing 
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“Een avond uit 
in Den Haag 
- Stand-up comedy in 

samenwerking met 

Bazinga comedy club

Elke zaterdag organiseert The Bazinga 
Comedy Club Engelstalige stand-up comedy 
in de Studio van Dudok Den Haag. Er treden 
verschillende getalenteerde professionele, 
maar ook startende comedians op uit 
binnen- en buitenland voor een dosis hard 
gelach. 

Maak uw avond compleet en combineer uw 
bezoek met een heerlijk 2- of 3-gangen-
menu. Informeer naar de mogelijkheden bij 
één van onze collega’s of reserveer 
telefonisch via: 070 - 890 0100.

Bestel uw tickets voor de show via:
 www.bazingacomedyclub.nl

De Studio van Dudok Den Haag in theateropstelling (2019)

Trakteer uzelf op een leuke avond uit en 
geniet van een goed diner en hard gelach 
tijdens een comedyshow van diverse 
comedians.

Diner
Geserveerd vanaf 17:00 uur

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

dinergerechten, passend bij het seizoen.

Voorgerechten
Gerookte zalm 

Met mosterd-dillemayonaise en desemcroutons

Bresaola & Meloen 
Gedroogd rundvlees en gegrilde meloen met aceto olijfolie

Salade Caprese (V)

Mozzarella met gedroogde tomaat en basilicum pesto vinaigrette 

Hoofdgerechten
Scholfilet 

Gebakken à la meunière met spinazie en peterselie-aardappel 

Bloemkool steak (VG)

Met granaatappel, zoete aardappel en krokante cashewnoten 
Ossenhaasbiefstuk 

Met knolselderijcrème, groene asperges, aardappelgratin 

en rode wijnsaus

Nagerechten
Vanille crème brûlée

Aardbeien Romano� (VG)

Verse Hollandse aardbeien met aardbeiensorbet 

en aardbeienroom

Warme Dudok Original Appeltaart 
Met kaneelijs en slagroom

SOEPEN & SALADES

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

SPINAZIE CRÈMESOEP    5,75 (V)
Met geroosterde pijnboompitten 

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

SALADE PULLED CHICKEN   15
Met ras el hanout-mayonaise en bulgur 

SALADE GEITENKAAS    14,5 (V)
Met verse vijgen, granaatappel en walnoot 

SUPPLEMENTEN

DESEMBROOD     6,25 (V) 
Met smeersels

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

GROENE SALADE      3,75 (V)
Met een groene kruidendressing  
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2020 - Dudok dagblad & menukaart

MOSSELEN     21,5
Met verse frites, salade en 3 verschillende sauzen 

BRETONSE VISSTOOF    15  
Met pommes persillées en frisse venkel met citrus
 
GESTOOFDE LAMSSCHENKEL   15 
Met riz pilav en gegrilde ratatouille

PENNE MET HUISGEMAAKTE PESTO  14,5 (V)
Met rucola, Parmezaanse kaas en pijnboompitten

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

CAFÉ

Bij Dudok houden
we van bakken!

“

Voor het bakken van de Dudok Original Appeltaart 
gebruiken onze patissiers jaarlijks maar liefst twaalf 
voetbalvelden aan appels. De Red Velvet taart heeft 
zich de laatste jaren bewezen als geliefde runner-up 
onder alle taartliefhebbers. 

* Al onze soepen en salades worden geserveerd met brood


