BORREL
Dudok borrelplank
17,5
Met Rotterdamsche oude kaas, serranoham,
olijven, noten, brood met smeersels, Dudok
bitterballen, kaasloempia's en gebakken
buikspek
Vega Dudok borrelplank
17,5
Met Rotterdamse oude kaas, olijven, noten,
brood met smeersels, vegan bitterballen, mini
loempia’s en kaasloempia’s
Bittergarnituur
Met bitterballen, mini frikandellen,
kaasloempia’s en groenteloempia’s
(12 stuks)

IN HET PARK

16

Nacho’s
11,5
Met guacamole, tomatensalsa en crème
fraîche
Portie Rotterdamsche oude kaas
Met mosterd

9

Dudok bitterballen
Met mosterd (7 stuks)

8

Rotterdamsche vegan bitterballen
Met mosterd (7 stuks)

8

Brood met smeersels
7
Met aioli, tomatentapenade en gezouten
roomboter
Kaasloempia’s
Met chilisaus (6 stuks)

7

Olijven & nootjes

6

Verse Frites
Met vegan mayonaise
- Met truffelmayonaise

4,75
+0,25

ZIN IN IETS VERFRISSENDS?
Geniet dan van ons
ambachtelijk huisgemaakte ijs!
Bekijk de diverse smaken in onze vriezer

www.dudokinhetpark.nl
@dudokinhetpark #dudokmoment

Even ontsnappen aan het stadse leven en sta stil bij de rust
van de groene oase midden in het centrum. Geniet van een
goede kop koffie met taart, ontbijt, lunch of borrel met
bijpassende bites op ons ruime terras. Uiteraard ontvangen
wij u ook graag voor een feestelijke high tea in onze
binnenruimte.
Dudok In Het Park beschikt ook over twee prachtige zalen met
uitzicht op het levendige Park voor particuliere en zakelijke
evenementen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Benader
dan één van onze collega’s, wij denken graag met u mee!

ZOET

Carpaccio
Met truffelmayonaise, parmezaan, spekjes en
pijnboompitten
Vitello tonnato

10

9,75

Met tonijnmayonaise, kappertjes en peterselie
Hummus
Met geroosterde groenten en walnoten

9

Old Rotterdam
Met basilicum, tomaat en pesto

8,75

Tonijnsalade
Met rode ui en paprika

8,75

vanaf

Zoete bar
Boterkoek of brownie

ONTBIJT

4,5

2,75

- Wordt enkel geserveerd in het weekend, tot 12:00 uur -

Dudok ontbijtplank
Met vloerbrood, croissant, pancake, ei,
avocado,tonijnsalade, kaas, zoet beleg
en versgeperste jus d'orange

15

American Pancakes
Met rood fruit compote en maple syrup

10,5

Croissant
Met jam en boter, of met kaas

HIGH TEA

3,75

24,5 P.P.

Dudok burger
Met Rotterdamsche oude kaas, augurk,
little gem en koolsla
- Met spek

15

+0,5

Dudok 12-uurtje
Brood met rundvlees- of groentekroket,
tonijnsalade en soep naar keuze

13,5

Uitsmijter
- Met kaas
- Met ham

13,5

Vooraf reserveren is verplicht en mogelijk via onze website. Uiteraard helpen
wij u ook graag telefonisch of per mail, of vraag om meer informatie bij één
van onze collega’s.

Heeft u een dieetwens of een voedselallergie? Wij houden hier graag rekening mee.

3,25

Espresso

3,25

Dubbele espresso

Gebakken naanbrood
Met warme kippendij, tzatziki en bosui

12,5

Dudok kroketten
100% rundvlees of groentekroket op brood,
met mosterd

9,5

Croque Dudok
Focaccia uit de oven met bechamel, mozzarella
en twee soorten ham

9,5

Vega croque Dudok
Focaccia met brie, peren en walnoten

9,5

SALADES & SOEPEN

3,75

Brouwerij Noordt - Noordtsingle tap

4,25

4

Grimbergen Dubbel

fles

4,75

Cappuccino

3,5

Grolsch IPA

fles

5

Koffie verkeerd

3,5

Grimbergen Tripel

fles

5,75

Latte macchiato

4

Brouwerij ‘t IJ - IJwit

fles

5,75

Flat white

4,25

Liefmans Fruitesse

fles

4,5

Grolsch Radler Citroen

fles

3,75

Grolsch 0.0

fles

3,75

Grolsch Radler 0.0

fles

3,75

Grimbergen seizoensbier

tap

wisselend

Iced latte
- Met karamel- of vanillesiroop

4,75
+0,4

Chai latte

4,5

Verse muntthee

4

Verse gember-citroenthee

4

Thee van Betjeman & Barton
Rooibos • Jasmijn • Quatre Fruits Rouge
Yunnan Vert

3,25

Thee
Yellow Label • Earl Grey

3

Pepsi /-max

3,5

7UP

3,5

Lipton ice tea /-green

3,5

Royal Club cassis

3,5

Royal Ginger ale

3,5

Royal Bitter lemon

3,5

Tonic

3,5

Ginger beer

3,5

Sourcy red /-blue

3,5
0,75L

6

Caesar
Met gebakken kippendijen, croutons en parmezaan

16,5

Verse jus d’orange
Klein/groot

3,75/5

14,5

Schulp sap
Appel of peer

3,75

Griekse salade
Met feta, tomaat, rode ui en kruidendressing
Tomatensoep
Met basilicumolie

5,5

Soep van de dag

6,5

Warme chocomel
- Met slagroom

WIT
Rioja Blanco
Viura • Spanje

5,25

Rueda ‘Caballero de Olmedo’
Spanje

5

ROSÉ

FRIS, SAPPEN & ZUIVEL

Sourcy red /-blue

- Al onze salades en soepen worden geserveerd met brood -

Grolsch Premium Pilsner

tap

- Met spek

Bent u een echte liefhebber van thee en gek op kleine bites? Dan
kunt u bij ons terecht voor een feestelijke high tea!
Deze bestaat uit verschillende zoete en hartige hapjes, zoals een
versgebakken scone, rijkelijk belegde sandwiches en natuurlijk
mogen de zoetigheden van Dudok Patisserie niet ontbreken. Ook
wordt er onbeperkt thee geserveerd.

Koffie

THEE

WARM

Taart van Dudok Patisserie
Informeer bij uw kelner naar het assortiment

BIER

KOFFIE

BROOD

Welkom, wat fijn om u te
mogen ontvangen!

Aix-en-Provence Barbebelle
Grenache • Frankrijk

6,25

Rioja Rosado
Tempranillo • Spanje

5

ROOD
Rioja Crianza
Tempranillo • Spanje

5,25

Sicilia Syrah Nerello Mascalese
Syrah • Italië

5

MOUSSEREND

3,5
+0,75

Nutricia fristi

3,5

Nutricia chocomel

3,5

Belstar Prosecco
Glera • Italië

7,25

