GENIET, EN EET SMAKELIJK!

→ Wij serveren Pain de Mer brood. Pain de Mer is uniek
brood bereid met gezuiverd zilt zeewater uit de
Oosterschelde. Het brood bevat uitsluitend natuurlijke
ingrediënten, zonder toevoegingen van gist, E-nummers en
koemelk, en een zoutreductie van maar liefst 40% ten
opzichte van normaal brood.
→ Gezondere keuze? Dit kun je herkennen aan het
→ Allergieën? Geef het aan ons door.

logo.

SOEPEN
Tomatensoep

4.20

Soep van de dag
Wisselend aanbod van het seizoen

prijs varieert

Onze soepen worden geserveerd met Pain de Mer brood.

12-UURTJES
Vlees
Boterham met kipfilet & boterham met kroket

11.25

Vis
Boterham met garnalenkroket & boterham met

14.50

gerookte zalm
Alle 12-uurtjes worden geserveerd met tomatensoep óf dag soep.

UITSMIJTERS
Boeren uitsmijter
Prei, paprika, champignons, ham, spek en ui

9.95

Uitsmijter ham en kaas

6.60

Uitsmijter spek en kaas

7.60

Alle uitsmijters worden geserveerd met 3 eieren.

SALADES
Salade gerookte zalm
Gemengde sla, zalm, uitjes, tomaat, olijven, kappertjes
en balsamico dressing

8.65

Salade geitenkaas
Gemengde sla, geitenkaas, spek, walnoten, tomaat,
komkommer, vijgen en honing-mosterd dressing

7.95

Salade kip sesam
Gemengde sla, gebakken kip, spek, uitjes, tomaat,
komkommer, sesamsaus en honing-mosterd dressing

7.60

Salade appeltje-eitje
Gemengde sla, rode ui, gekookte eitjes, appeltje,
maiskorrels, kaasblokjes, spek, komkommer, walnoten
en honing-mosterd dressing

7.60

Alle salades worden geserveerd met wit/bruin brood naar keuze.

PANINI’S & TOSTI’S
Panini vegan
Humus, zongedroogde tomaat, rode ui en balsamico azijn

4.50

Panini kip sesam
Kip, spek, ui en sesamsaus

5.50

Panini kipsaté
Kip, gebakken uitjes en satésaus
5.50
Panini geitenkaas
Geitenkaas, spek, walnoten, vijgen en honing

5.95

Panini brie
Brie, spek, walnoten en honing

5.50

Panini Dok16
Ham, brie, tomaat, ui en Italiaanse kruiden

5.50

Tosti Old Amsterdam
Old Amsterdam kaas, gekarameliseerde ui
en walnoten

4.50

Tosti kip
Kip, kaas spek en tomaat

3.75

Tosti cheddar
Cheddar, rode ui en gegrilde paprika

3.75

Tosti Dok16
Ham, kaas, tomaat en Italiaanse kruiden

3.75

Tosti ham en/of kaas
Naar keuze ham en/of kaas

3.40

BROODJES & MEER
Broodje Old Amsterdam
Old Amsterdam kaas, appelstroop en rucola

5.75

Broodje kipfilet
Sla, gebakken kipfilet, paprika, rode ui, komkommer,
tomaat en pestomayonaise

6.25

Broodje gerookte zalm
Sla, zalm, roomkaas, komkommer, tomaat, ei, ui,
en dille

8.15

Broodje Surinaamse kip
Garam massala kip geserveerd op een Surinaams broodje,
gekookt eitje, zoetzure komkommer en sambalsaus

6.25

Broodje gezond
Sla, ham, kaas, gekookt ei, tomaat, komkommer
en honing-mosterd dressing

6.25

Broodje geitenkaas
Sla, geitenkaas, walnoten, spek, komkommer, paprika,
Vijgen en honing

6.25

Broodje brie
Sla, brie, walnoten, honing, komkommer en honingmosterd dressing

6.25

Broodje ham of kaas
Naar keuze ham of kaas

4.30

Broodje roomkaas
Sla, roomkaas, komkommer en bieslook

4.55

BROODJES & MEER
Pain de Mer met twee rundvleeskroketten
Twee sneetjes brood, twee kroketten met mosterd

6.25

Pain de Mer met twee garnalenkroketten
Twee sneetjes brood, twee kroketten met mosterd

9.75

Pain de Mer saté
Twee sneetjes brood, twee stokjes kipsaté en
satésaus

10.75

Clubsandwich vis
Sla, gerookte zalm, roomkaas, avocado, gekookt eitje,
komkommer, rode ui en kappertjes

10.75

Clubsandwich vlees
Sla, kipfilet, spek, kaas, tomaat, komkommer
en sesamsaus

8.65

Al onze gerechten worden geserveerd met Pain de mer broodjes
of boterhammen (naar keuze wit of bruin) tenzij anders
aangegeven.

FRIET, BURGERS & SNACKS
Portie friet
Frikandel
Rundvleeskroket
Garnalenkroket
Kipsaté (2 stokjes)
Broodje frikandel

2.80
1.95
1.95
2.80
6.30
2.95

Broodje kroket
Kipnuggets (5 stuks)
Kaassoufflé
Mayo/curry/ketchup
Satésaus/speciaal
Appelmoes

2.95
3.20
1.95
0.50
1.10
1.00

Hamburger speciaal
Hamburger broodje, sla, ui en hamburgersaus

5.50

Dok16 burger
Hamburger broodje, 200 gram rundvlees, sla, tomaat,
spek, cheddar, paprika en rode ui

8.65

Vega burger Deluxe
Hamburger broodje, vegetarische burger, sla, tomaat,
cheddar en rode ui

7.60

VOOR DE KLEINTJES
Boterham gezond
Naar keuze bruin of wit. Met ham, kaas, gekookt eitje,
komkommer en tomaat

5.75

Boterham met zoet beleg
Naar keuze bruin of wit. Geserveerd met
verschillend zoet beleg

2.40

Broodje knakworst
Zacht broodje, naar keuze bruin of wit
Patatje met een snack
Naar keuze een kroket, frikandel, 4 kipnuggets,
Knakworst of kaassoufflé. Geserveerd met appelmoes

2.40

4.90

PANNENKOEKEN
Pannenkoek
Pannenkoek
Pannenkoek
Pannenkoek
Pannenkoek
Pannenkoek

naturel
spek
spek/kaas
kaas
appel
van de maand

4.45
5.50
5.90
5.20
5.50
prijs varieert

VOOR BIJ DE BORREL
Portie bitterballen (8 stuks)

3.75

Bittergarnituur (12 stuks)
Wisselende hapjes, inclusief mayo & curry

6.40

Portie gefrituurde uienringen
Inclusief chilisaus

(10 stuks)

Borrelplank Dok16 (2 personen)
Brie, Old Amsterdam kaas, droge worst, uienringen,
breadsticks, olijven, gemengde nootjes en hummus)
Broodmandje
Mix van wit en bruin. Met kruidenboter en tapenade

3.25

11.95

3.50

DRANKEN
Cola cola/zero
Fanta sinas
Fanta cassis
Sprite
Chaudfontaine rood/blauw
Lipton Ice Tea/Green
Tonic/Bitter lemon
Verse jus d’orange

2.20
2.20
2.45
2.20
2.20
2.45
2.20
3.50

Schulp appelsap
Schulp appel/kers
Schulp appel/aardbei
Fristi/Chocomel
Siroop
Melk

2.45
2.45
2.45
2.45
0.75
1.45

Droge of zoete witte wijn
Rode wijn
Rosé

3.40
3.40
3.40

Heineken
2.40
Affligem blond/dubbel/triple 3.90
Amstel Radler/Malt 0.0
2.40

