Strand café dok

Feestdagen menu

VOORGERECHTEN
Breekbrood met aioli en olijven (V) 8,00
Licht knapperig breekbrood geserveerd met aioli en olijven.
Bruschetta met bospaddenstoelen (V) 11,00
Focaccia rozemarijn, gebakken bospaddenstoelen, truffelkaas, bosui en
truffelmayonaise.
Asian style carpaccio 15,00
Dun gesneden rundvlees, bosui, zwarte sesam, red pepper flakes en vinaigrette van
sesam, mirin, soja en miso.
Zalm sashimi met gember ponzu 15,00
Verse rauwe zalm met avocado, ingelegde rode ui, zoetzure komkommer, little gem
en een dressing van soja, sesam, limoen en gember.
Velouté van bospaddenstoelen (V) 8,50
Romige soep van bospaddenstoelen gearomatiseerd met truffelolie en bosui.

HOOFDGERECHTEN
Kabeljauw met drie bereidingen van pompoen 26,00
Kabeljauwhaas met Big Green Egg geroosterde pompoencrème, oven geroosterde
pompoen en zoetzure pompoen met uiennoedels en groenenkruidenolie.
Sole á la meuniere 450 gr. Dagprijs
Klassiek gebakken zeetong met peterselie en citroen.
Dry aged entrecôte 250gr. 32,50
Steak van de lende met een dun randje vet, bereid op onze BBQ. Geserveerd met
chimichurri en frites van zoete aardappel.
Gelakte eendenborst met gegaarde knolgroenten 25,00
Op de Green Egg gegaarde eendenborst, afgelakt met crème de cassis, geroosterde
knolgroenten, crème van knolselderij en kalfsjus.

Burger 22,00
100% rundvlees van het black angus rund met krokante little gem, gebakken
bospaddenstoelen, truffelmayonaise, gekarameliseerde ui en uitgebakken bacon.
Biefstuk & hertenworst 25,00
Biefstuk van damhert met huisgemaakte, warm gerookte hertenworst,
pastinaakcrème, paddenstoelen, rode biet en een krachtige rode wijnsaus.
Hasselback pompoen met geitenkaas (V) 21,00
Oven gegaarde ingesneden flespompoen met zachte geitenkaas, tijm, pecannoten
en vijgen.

KINDERMENU'S
Kindermenu’s zijn voor kinderen tot 12 jaar. De kindermenu’s worden geserveerd
met frites en appelmoes en zijn inclusief een kinderijsje die de kinderen in de
snackbar mogen uitzoeken!
Poffertjes 12 st. 6,75
Menu “Wizzl” (keuze uit: kroket, frikandel, vissticks, kaassouffle of kipnuggets) 8.00
Kindermenu hertenbiefstuk met verse groenten en aardappelwedges 12,50
Kindermenu kabeljauw met verse groenten en aardappelwedges 12,50

NAGERECHTEN
Baba au rhum en sinaasappel 9,00
Kleine luchtige cakejes, lekker gemaakt door deze te doordrenken in siroop van
sinaasappel en rum. Met vanillebourbonroomijs, cheesecake crème en citrusgel.
Chocolade en vanille 9,00
Warme moelleux van pure chocolade gerserveerd met vanillebourbonroomijs,
roodfruitcoulis en chocoladecrumble.
Kaasplank 14,00
Verschillende soorten buitenlandse kazen met chutney en brood.
Feestdessert 9,00
Vraag voor deze lekkernijen meer informatie aan onze collega's in de bediening.

Reserveer nu online via onze website!
Neem vanaf 8 personen contact met ons op via
info@strandcafedok.nl
Kerstavond vanaf 17:00 gesloten
1ste kerstdag diner van 17:00 tot 21:00

2de kerstdag diner van 17:00 tot 21:00
31 december diner van 17:00 tot 21:00

