HORECA
TIP! Wist je dat je bij DOK6 gebruik kunt maken van het Food & Film
arrangement? Combineer een avondje bios en burgers en maak je avond
compleet! Meer weten, informeer ernaar bij de bediening of kijk op onze site!

SOEPEN

		

al onze soepen worden geserveerd met brood, kruidenboter en tapenade

•
•
•

Tomatensoep van Pommodori tomaten met basilicum-knoflookcrème
Romige vissoep met een garnituur van gerookte zalm en Noorse garnaaltjes
Pompoensoep met een garnituur van gepofte paprika en pompoen en blokjes  
zacht gegaard buikspek

€ 4,95
€ 5,50
€ 5,25

LEKKER VOORAF
•
Rustiek broodplankje met kruidenboter, tomatentapenade,
paprika aioli en groene pesto

€ 4,50

VOORGERECHTEN/MAALTIJDSALADES
al deze gerechten worden geserveerd met brood, kruidenboter en tapenade

•

•
•

•

Carpaccio van Herefords rund met truffelmayonaise, pijnboompitjes,
kruidig kaaskoekje, zongedroogde tomaatjes en geraspte overjarige
groot
kaas van Mertens
Met mosterd en kruiden gemarineerde zalm met zoetzure radijsjes en
komkommer, kerrie mayonaise en een garnalenbitterbal
Salade Surf ‘n Turf - gegrilde runderhaaspuntjes, pittig gebakken
gamba’s, frissee salade, krokant filodeeg met pesto en mayonaise van   groot
gepofte rode paprika en cayenne
Salade met gegratineerde geitenkaas van de Bokkensprong, kroketje van  
geitenkaas, walnoten, toast van kletzenbrood, vijgencompote en
groot
honing-mosterdcreme

€ 9,50
€ 14,00
€ 9,50
€ 9,50
€ 14,00
€ 9,50
€ 14,00

Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten, heeft u een allergie laat het ons weten!
Gerechten met een

zijn vegetarisch.

HORECA
HOOFDGERECHTEN VLEES
al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites, aardappeltjes uit de oven en salade

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Saté - varkenshaas saté, kroepoek, gebakken uitjes, atjar en satésaus
Mixed Grill - biefstuk, kalfshaas en varkenshaas van de grill met
een spareribje van slagerij Rutten, met een spies van gepofte groenten
en twee koude sausjes
XXL Mixed Grill - voor de grote eter! Mixed grill met extra huisgemaakte
pulled pork, gegrilde kip en drie koude sausjes
Spare ribs - heerlijke spareribs van slagerij Rutten (600 gram!), een spies
van gepofte groenten en twee verschillende sausjes
Gegrilde kogelbiefstuk (200 gram) van het Herefords rund met
seizoensgroenten en met keuze uit:
champignonroomsaus, rode wijnsaus of pepersaus
Rundermedaillons omwikkeld met pancetta, geserveerd met
seizoensgroenten en pepersaus
Varkenshaas gevuld met boerenbrie geserveerd met seizoensgroenten
en champignonroomsaus
Wildstoofpotje met winterse groenten, afgemaakt met bockbier en
een wild bitterbal
Classic! - Gegrilde runderhamburger van Hereford met gerookte uiringen,
gegrild spek, augurk, smokey bbq saus en gesmolten peper kaas van Mertens
Hamburger Brie - Gegrilde runderhamburger van Hereford met rode ui
compote, gesmolten boerenbrie en honing-bbqsaus
Krokante kip burger met paddenstoelen, pulled chicken, oude kaas
en truffelmayonaise

€ 15,50
€ 19,50

€ 23,50
€ 18,50
€ 19,50

€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 13,50

HOOFDGERECHTEN VIS
al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites, aardappeltjes uit de oven en salade

•
•
•

Op de huid gebakken zalm geserveerd met seizoensgroenten en een saus 		
van Saffraan
Vis van de dag - dagverse vis geserveerd met seizoensgroenten
en Hollandaissesaus
Verse pastalinten in romige kreeftensaus met gebakken zeebaarsfilet, pikant
gebakken gamba’s en gerookte zalm

€ 17,50
€ 17,50
€ 18,50

Alle gerechten met een
logo zijn burgers. Hier kunt u altijd van genieten, maar deze
burgers vallen óók binnen het Food & Film arrangement waarvoor je apart kunt reserveren.

HORECA
HOOFDGERECHTEN VEGA
al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites, aardappeltjes uit de oven en salade

•
•

Tortellini gevuld met bospaddenstoelen, romige truffelsaus met oude kaas,
gemarineerde paddenstoelen, aubergine compote en truffel kroepoek
Vega-Burger - Groenteburger met tomaten relish, gepofte groenten en
paprika kaas

€ 16,50
€ 13,50

DESSERTS
•
Drie bollen vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom
•
Koffie compleet - koffie/thee/cappuccino met twee huisgemaakte dessert items
•
Mousse gemaakt van Bacchus Kriekenbier met kersencompote en yoghurtijs
•
•
•

Crème brûlée met karamelijs, karamelsaus en slagroom
Kaasplankje - drie soorten kaas van kaasboerderij Mertens met
spicy chutney van peer, oerbrood en walnoten
Dessert DOK6 - proeverij van al het lekkers wat DOK6 te bieden heeft

€
€
€
€
€

5,50
5,50
6,25
6,25
6,75

€ 6,75

MAGIC CABARET THEATER DINER - ROB & EMIEL
Bij het Magic Cabaret Theater Diner wordt u de hele avond in de watten gelegd. Tijdens deze
compleet verzorgde avond uit wordt u verrast door de bijzondere acts van Rob en Emiel. Hun
veelbesproken shows zijn het beste te omschrijven als een originele combinatie van cabaret,
magic, comedy en mentalisme. U geniet in alle rust van de overheerlijke gerechten van DOK6
Horeca terwijl magie en hilariteit u tijdens de show zal verbazen.
Of u nu met uw partner, vrienden, familie of het hele bedrijf komt. Wij beloven u een
onvergetelijke avond van hoogstaand niveau. Deze avond zal plaatsvinden in het restaurant
en in de DOK6 Theaterzaal op:
dinsdag 13 november | dinsdag 11 december | donderdag 10 januari | dinsdag 19 maart
Reserveer via www.dok6.eu of aan de receptie.

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

