Desserts
CRÈME BRÛLÉE

€

8,25

VANILLA ICE CREAM
Vanille ijs met slagroom

€

7,50

DAME BLANCHE
Vanille ijs met warme chocolade saus en slagroom
Ook lekker met advocaat (+ €1,50)

€

8,50

GUILTY PLEASURE
3 Bolletjes ‘SNICKER’ ijs met slagroom

€

8,25

TIRAMISU
Huisgemaakt

€

8,25

COUPE DU MONDE
€
Trio sorbet ijs van bloedsinaasappel, mango, citroen met aardbeien couli

9,25

CHILDREN’S ICE CREAM
Kinder ijsje met spikkels en slagroom

€

3,50

CAFFE DU MONDE
Een lungo vermengd met een mix van Kahlua, Amare�o en Rum met
daarop een toef slagroom

€

8,25

KISS OF FIRE
Een lungo vermengd met een mix van Tia Maria en Cointreau met
daarop een toef slagroom

€

7,95

BAILEYS COFFEE
Een lungo vermengd met Baileys met daarop een toef slagroom

€

7,95

Iets te vieren???

IRISH COFFEE
Een lungo vermengd met rietsuiker en Jameson Whisky met daarop
een toef slagroom

€

7,95

CAFÉ ESPAÑOL
Een lungo vermengd met Licor 43 met daarop een toef slagroom,
43 redenen omdeze heerlijke Spaanse variant te kiezen

€

7,95

Onze loca�e is uitermate geschikt voor het
vieren van (besloten) bruilo�en, feestjes,
recep�es, jubilea, verjaardagen, (bedrijfs)borrels etc.

CAFFÉ ITALIANO
Een lungo vermengd met Amare�o met daarop een toef slagroom

€

7,95

FRENCH COFFEE
Een lungo vermengd met Grand Marnier met daarop een toef slagroom

€

7,95

Du

Special coffees

Monde
Onze zalen kunt u zelfs exclusief a�uren!
Vraag naar de diverse mogelijkheden en
arrangementen of kijk op onze website
www.dumondebarenkitchen.nl.
Onze keuken is dagelijks geopend van
10.00 tot 22.00 uur.

Homemade bakery
APPLE PIE WITH WHIPPED CREAM
Appeltaart met slagroom

€

5,50

Ook lekker met een bolletje kaneel ijs

€

7,00

CHEESE CAKE WITH WHIPPED CREAM
Cheese cake met slagroom

€

5,50

Ook lekker met een bolletje vanille ijs

€

7,00

BROWNIE WITH WHIPPED CREAM
Brownie met slagroom

€

5,50

Ook lekker met een bolletje vanille ijs

€

7,00

BAR & KITCHEN

Lunchkaart

Salads

Grilled Cheese Farmland Bread Sandwiches
TOSTI KAAS

€

4,50

TOSTI HAM EN KAAS

€

4,75

TOSTI KAAS EN GEMBER

€

4,75

TUNA MELT - met tonijnsalade, rode ui en gesmolten kaas

€

6,75

Croque Monsieur
CROQUE NATURAL

€

6,75

CROQUE SMOKED SALMON - met gerookte zalm

€

9,25

CROQUE MADAME - met ham en spiegelei

€

8,50

Egg Dishes
UITSMIJTER „SUNNY SIDE UP”
Keuze uit ham, kaas, bacon en/of rosbief
UITSMIJTER „KANNIBAAL”
met ham en rosbief
OMELET
Keuze uit ham en/of kaas, boerenomelet, champignons

SMOKEY
SALMON

HOT CHICKEN/
SCAMPI

VEGA
SPECIAL

Salade met dun gesneden
runderhaas, Rucola, truffelmayonaise, pesto dressing,
pomodori, pijnboompi�en,
croutons en Parmezaanse kaas

Salade met ambachtelijk
gerookte zalm, rode ui,
avocado, komkommer en
mierikswortel mayonaise

Salade met pi�g gebakken
knoflook scampi’s en kip,
ui, champignons,
courge�e, taugé en
croutons

Salade van
gebakken groenten
met yakitori saus
met brood of frites

Salade met
gegra�neerde
geitenkaas, honing,
appel, walnoot en
croutons

€ 17,95

€ 17,95

€ 17,95

€ 15,95

€ 15,95

BEEFEATER

CARPACCIO

Salade met malse stukjes
gebakken runderhaas,
uien, champignons,
courge�e, taugé en yakitori
saus

€ 18,95

GOAT CHEESE

€ vanaf 8,00
€

Burgers

9,75

€ vanaf 8,00

Pancakes
PANNENKOEK NATUREL

€

7,50

PANNENKOEK MET NUTELLA

€

8,00

PANNENKOEK NAAR KEUZE

€

8,25

Keuze uit spek / appel / kaas - per extra item +

€

1,00

On a stick

BEEF

BACON-CHEESE

BEYOND

Runder bie�urger ± 190 gram
op een sesam bun met sla,
tomaat, augurk, ketchup, frites
en mayonaise

Runder bie�urger ± 190 gram op
een sesam bun met sla, tomaat,
augurk, bacon, kaas, ketchup, frites
en mayonaise

Vegetarische burger op
een sesam bun met sla,
tomaat, augurk, ketchup,
frites en mayonaise

€ 15,25

€ 16,25

CHICKEN
SATAY

TENDERLOIN
SKEWER

Saté van gemarineerde
kippendijen met pindasaus,
kroepoek, frites en
mayonaise

Gemarineerde ossenhaas spies
met pindasaus, kroepoek,
salade, frites en mayonaise

€ 19,50

€ 24,75

€ 15,25

Rolls / Farmland Bread Sandwiches
CREAM SMOKED SALMON - Broodje met gerookte zalm, cream cheese, ei, € 10,25
rode ui en kappertjes
CHEECADO - Broodje met verse avocado, kaas en mosterd mayonaise

€

9,25

BEEFEATER - Broodje met ossenhaaspuntjes, bosui, champignon,
courge�e en taugé
CARPACCIO - Broodje carpaccio met truffelmayonaise, pesto,
pijnboompi�en, pomodori en Parmezaanse kaas
CAPRESE - Broodje buffelmozzerella, tomaat, pesto en pijnboompi�en

€ 11,25

Oma Bobs

Clubs

CIABATTA � WALDKORN � LANDBROOD WIT OF BRUIN

CHICKEN

CARPACCIO

SALMON

Met in gember
gemarineerde kip, sla,
tomaat, avocado,
komkommer en honingmosterd mayonaise

Met Rucola,
pijnboompi�en, pesto,
truffelmayonaise,
zongedroogde tomaat en
Parmezaanse kaas

Met gerookte zalm,
avocado, rode ui,
komkommer en
mierikswortel
mayonaise

€ 11,50

€ 11,75

€ 12,50

€

9,75

€

8,25

CHÈVRE CHAUD - Broodje met gegra�neerde geitenkaas, honing,
appel en walnoot
SMOKED SALMON - Broodje met gerookte zalm en mierikswortel
mayonaise

€

8,25

EGG SALAD - Broodje met huisgemaakte eiersalade

€

7,50

AVOCADO CREAM CHEESE - Broodje met avocado en cream cheese

€

8,75

CHICKY - Broodje met in gember gemarineerde kip, sla, tomaat,
avocado en honing-mosterd mayonaise
TUNA SALAD - Broodje met huisgemaakte tonijnsalade

€

9,25

FRESH TOMATO SOUP
Verse tomaten soep met knoflook croutons

€

7,50

€

9,25

ONION SOUP
Uiensoep gegra�neerd met Parmezaanse kaas

€

7,50

LOBSTER SOUP
Huisgemaakte kree�ensoep met room

€ 10,75

2 VEAL
CROQUETTES

2 SHRIMP
CROQUETTES

2 Kalfskroke�en met
wit of bruin landbrood

2 Garnalenkroke�en met wit
of bruin landbrood

1 Kalfskroket en 1
garnalenkroket met
wit of bruin landbrood

€ 9,25

€ 11,25

€ 10,25

ONE OF EACH

€ 10,75

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen beva�en,
laat het ons dus weten als u allergisch bent voor bepaalde ingrediënten!
Indien gewenst hebben wij ook lactose- en glutenvrij brood.

Soups

Noons
FISH SPECIAL

MEAT SPECIAL VEGA SPECIAL

Kree�ensoepje
Garnalenkroketje
Gerookte zalm
en tonijnsalade
Brood en boter

Uiensoepje
Kalfskroketje
Rosbief, ham
en spiegelei
Brood en boter

Tomatensoepje
Vegetarisch kroketje
Kaas, tomaat en spiegelei
Brood en boter

€ 15,75

€ 13,75

€ 12,50

