ontbijt

brood

lunch

cafe

4’33 Compleet | 12,5
Een croissant, brood, American
pancake, gepocheerd ei,
avocado, ham, kaas, jam, en
verse jus

Keuze uit licht of donker
desembrood.

Hollandse
garnalenkroketten | 12,5
Met brood en ravigottesaus

Runderentrecote
(200 gr.) | 21,5
Met friet en salade

4’33 club | 10
Sandwich van getoast licht
desembrood met kip, spek,
eiersalade, tomaat en sla

Classic burger | 15
(100% rundvlees) met tomaat,
augurk en relish, geserveerd
met frites

Croissant | 3
Met jam
Yoghurt (naturel of soya) | 6
Met granola en vers fruit
American pancakes | 7,5
Met compote van rood fruit
en agavesiroop

4’33 uitsmijter | 10
Gerookte zalm, rosbief en kaas
Eggs benedict | 11
Op brioche brood

taart & zoet
van

patisserie

Dudok appeltaart | 4,75
Met slagroom
Red Velvet | 4
Chocolade-truffeltaart | 4
Wortel-notentaart | 4
Wisselend assortiment | 4
Kijk voor onze overige taarten
in de vitrine

Muffin blueberry | 2
Muffin wortelnoten | 2
Chocolate chip cookie | 2

Gerookte zalm | 9,5
Met citroenmayonaise
Vitello tonnato | 8,5
Gebraden kalfsmuis met
tonijnmayonaise
Serrano ham | 8,5
Met tomatentapenade
Hummus | 8 (v)
Met gemarineerde groentes
en olijfolie
Rosbief en truffeleiersalade | 7,5
Avocado | 7 (v)
Met pompoentapenade en
waterkers
Pantosti | 6
Met drie soorten kaas en
achterham
Jong belegen kaas | 4,75 (v)
Met tomaat en bieslook

soep
Tomatensoep | 5 (v)
Met crème fraîche en
basilicum
Pompoensoep | 5,5 (v)
Met geroosterde
pompoenpitten

Al onze soepen en salades
worden geserveerd met brood.

Pulled jackfruit op
brioche brood | 9 (v)
Met BBQ saus en ingelegde
komkommer

Lekkerbekje
van kabeljauw | 12,5
Met remouladesaus en frites

Quiche geitenkaas | 9 (v)
Met salade

Pasta aglio olio | 12,5
Met wilde Argentijnse garnalen

Dudok kroketten | 8
(100% rundvlees) met brood

12-uurtje | 10
Brood met een Dudok
kroket, soep naar keuze
en scharrelei-salade

Warme focaccia | 7,5 (v)
Met brie, appel en honing
Croque 4’33 | 7,5
Focaccia uit de oven met
bechamel, mozzarella en
twee soorten ham

extra
Frites | 3
Groene salade | 3

salade
Salade pulled chicken | 14
Met spekjes, pijnboompitten
en Parmezaanse kaas
Salade gemarineerde
groentes | 13 (v)
Met geroosterde kikkererwten
Salade geitenkaas | 13 (v)
Met quinoa

warme dudok
appeltaart
Met kaneelijs en slagroom

-6Heeft u een bepaald dieet
of voedselallergie? Wij houden hier
graag rekening mee.

