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MENU
SOEPEN
Wordt geserveerd met oerbrood & huisgemaakte kruidenboter
Tomatensoep 					6,00
Pommodori tomaten | Crème fraîche | Basilicum
Romige vissoep 					6,75
Gerookte zalm | Noorse garnaaltjes

Romige aspergesoep				6,50
Verse stukjes asperge | Gekookte ham | Peterselie

		

SANDWICHES & TOSTI’S
Wordt bereid op oerbrood

Twee kroketten van rund 			
9,75
Oerbrood van Bakkerij Jacobs | Salade | Limburgse mosterd
Tosti 							7,25
Twee sneden oerbrood van Bakkerij Jacobs | Boeren achterham |
Kaas van kaasboerderij Mertens | Salade | Ketchup
Tosti compleet 					9,25
Brood van Bakkerij Jacobs | Boeren achterham | 			
Kaas van kaasboerderij Mertens | Gegrild spek | Gebakken ei
Clubsandwich kip 				11,00
Gerookte kip | Spek | Peperkaas | Truffelmayonaise | Salade |
Eiersalade | Tomaat | Nacho chips on the side

Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten, heeft u een allergie laat het ons weten!
Gerechten met een zijn vegetarisch. Gerechten met een *zijn vegetarisch te bestellen.
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Clubsandwich zalm				11,75
Gerookte zalm | Avocado | Eiersalade | Tomaat | Mosterd dille
saus | Nacho chips on the side
Clubsandwich Vega				11,00
Gepofte paprika | Eiersalade | Avocado | Nacho chips on the
side

Wij werken met streekproducten!

BROODJES
Home-made Pulled Pork			
9,50
Koolsalade | Sriracha mayonaise
Gebakken Kip					9,50
Paprika | Ui | Champignons | Gegratineerd
met Boerenkaas van Mertens
Carpaccio						10,50
Zongedroogde tomaatjes | Pijnboompitjes | Truffelmayonaise |
Rucola | Overjarige kaas van Mertens
Geitenkaas 					9,50
Walnoten | Zongedroogde tomaatjes | Honing mosterd
dressing
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Vega burger 				
14,50
Rustiek brood | Green Oat burger | Avocado |
Burger Relish | Frisse salade | Friet
Gegrilde Classic burger 		
15,50
Rustiek brood | Runderburger (180gr) | Spekrepen |
Burger Relish | Frisse salade | Augurk | Friet

KEUZESTRESS À LA DOK6
Voor diegene die niet kunnen kiezen...

Lunch DOK6 Vlees 				12,50
Oerbrood van Bakkerij Jacobs | Ham | Kaas |
Gebakken eitje | Rundvlees kroket | Salade | Tomatensoepje
Lunch DOK6 Vis 			
		
13,50
Toast met gemarineerde zalm | Honing-mosterd saus |		
Oerbrood met garnalenkroket | Salade | Vissoepje
Lunch DOK6 Asperge				12,50
Oerbrood van Bakkerij Jacobs | Gebakken eitje |
Ham | Asperge kroket | Salade | Aspergesoepje

Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten, heeft u een allergie laat het ons weten!
Gerechten met een zijn vegetarisch. Gerechten met een *zijn vegetarisch te bestellen.
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SALADES
Al onze salades worden geserveerd met brood en dips

Salade geitenkaas			13,50
Geitenkaas | Frisse salade | Zoetzure groenten | Walnoten |
Vijgencompote | Honing mosterd dressing

Salade biefstukpuntjes 		
13,50
Gegrilde runderhaaspuntjes | Frisse Salade | Gepofte paprika |
Zoetzure groenten | Peppadew mayonaise

Uit te breiden met ga mba’s voor een meerprijs van 3,Salade zalm & asperge
13,50
Gerookte zalm | Zoetzure groenten | Gemarineerde asperges |
Frisse salade | Groentenchips | Citroen mayonaise
Salade kruidige kip 			
13,50
Gebakken kip met champignons | Frisse salade | Cashewnoten |
Zoetzure groenten | Sriracha mayonaise
Carpaccio Traditioneel
		
12,50
Truffelmayonaise | Pijnboompitjes | Zongedroogde tomaatjes |
Overjarige kaas van kaasboerderij
Mertens | Kruidig kaaskoekje
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AFTER LUNCH DRINKS
Check de drankenkaart voor ons volledige aanbod!

Iced Latte 						6,00
Keuze uit chocolade, kaneel, tiramisu, caramel of hazelnoot
Koffie speciaal 					3,20
Keuze uit chocolade, kaneel, tiramisu, caramel of hazelnoot
Internationale koffie 				6,50
Keuze uit Spanish, Italian, Irish of French
Latte macchiato speciaal 			
4,20
Keuze uit chocolade, kaneel, tiramisu, caramel of hazelnoot

Wij hebben ook nog een speciale kaart voor de kleintjes !
Heb je vragen? Spreek gerust iemand van de bediening aan!

Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten, heeft u een allergie laat het ons weten!
Gerechten met een zijn vegetarisch. Gerechten met een *zijn vegetarisch te bestellen.

