Desserts
CRÈME BRÛLÉE

€ 7,95

VANILLA ICE CREAM
Vanille ijs met een toef slagroom

€ 6,95

LADY BLANCHE
Vanille ijs met warme chocolade saus en een toef slagroom.
Ook lekker met advocaat (+ €1,00)

€ 7,95

REVERSE LADY BLANCHE
Omgekeerde Lady Blanche... dus chocolade ijs, warme wi�e chocolade saus en een toef
slagroom

€ 7,95

CHEESE PLATTER
Kaas plateau van diverse kazen met vijgencompote en walnoot crunch

€ 10,50

GRAND DESSERT
Proeverij van heerlijkheden (voor 2 personen)

€ 16,75

CHILDREN’S ICE CREAM
Kinder ijsje met spikkels en een toef slagroom

€ 3,00

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

€ 7,85

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

Homemade
bakery
€ 5,50

€ 7,25

APPLE PIE WITH WHIPPED CREAM
Appeltaart met een toef slagroom
Ook lekker met een bolletje vanille ijs

€ 5,50

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

€ 7,25

CHEESE CAKE WITH WHIPPED CREAM
Cheese cake met een toef slagroom
Ook lekker met een bolletje vanille ijs

€ 5,50

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

€ 7,25

RED VELVET CAKE WITH WHIPPED CREAM
Red Velvet cake met een toef slagroom
Ook lekker met een bolletje vanille ijs

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

€ 7,25

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

€ 7,25

Du

Monde
BAR & KITCHEN

€ 6,90

€ 6,90

€ 6,90

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

Dinerkaart

Soups

Meat Dishes

FRESH TOMATO SOUP
Verse tomaten soep met knoflookcroutons

€ 6,95

ONION SOUP
Uiensoep gegratineerd met Parmezaanse kaas

€ 6,95

LOBSTER SOUP
Huisgemaakte kree�ensoep met room en een
scheutje cognac

€ 9,95

Starters
CARPACCIO CLASSIC
Dun gesneden Runderhaas met pesto en
truffelmayonaise,Rucola sla, pijnboompi�en,
pomodori, Parmezaanse kaas en croutons

€ 14,25

GARLIC SNAILS
½ dozijn Bourgondische slakken in de knoflookkruidenboter, gegra�neerd met kaas en geserveerd
met brood

€ 10,25

JAPANESE skewered CHICKEN
Japanse kipspiesjes (4 st.) met yakitori saus en
wakame salade

€ 11,25

SMOKED SALMON
Ambachtelijk gerookte zalm met rode ui, kappertjes,
wasabi mayonaise, toast en boter

€ 15,50

SHRIMP PILL PILL
Gamba’s in de hete olijfolie met knoflook, Spaanse
peper en brood

€ 13,50

OMA BOBS FISH CROQUETTES
Trio van mini kree�-, garnaal- en paling croque�es
met dip

€ 7,75

OMA BOBS VEGA CROQUETTES
Trio van mini truffel-, rucola/kaas en geitenkaas
croque�es met dip

€ 7,75

IBERICO VLEESPLANK
Jamon Serrano Gran Reserva, Salchichón Iberico
Bellota van Leoncio, Chorizo Iberico Bellota van
Leoncio, gemarineerde olijven en aioli

€ 15,00

SPARE RIBS
Huisgemaakte spare ribs met aardappelsalade, frites, mayonaise en knoflooksaus
Zoet of pi�g
SPARE RIBS XL
STEAK DU MONDE
Zuid-Amerikaanse ossenhaas van ca. 250 gram met groenten, frites, mayonaise
en een saus naar keuze
STEAK DU MONDE
Lady Steak van ca. 180 gram
CHICKEN SATAY
Saté van gemarineerde kippendijen met pindasaus, aardappelsalade, kroepoek,
frites en mayonaise
TENDERLOIN PORK
Varkenshaas met champignonroomsaus, groenten,
frites en mayonaise
RIB EYE GRAINFED
Graan gevoerde Black Angus Rib Eye van ca. 300
gram met kruidenboter, groenten, frites en mayonaise

€ 23,75
p.p.

TAGLIATELLE PORTO BELLO
Tagliatelle met Porto Bello en Geitenkaas uit de oven met
walnoot, croutons en een frisse salade

€ 16,95

TRUFFLE PASTA
Tagliatelle met truffel, Porto Bello, champignons, Rucola
en Parmezaanse kaas

€ 15,25

€ 19,75

NORTH SEA SOLE
In de roomboter gebakken Noordzee tong van
ca. 500 gram met frisse salade, frites
en mayonaise
SALMON STEAK
Gebakken zalmmoot met een heerlijke rode
paprikasaus, groenten, friet en mayonaise
BABY SOLES
3 in de roomboter gebakken Noordzee
sliptongetjes met remouladesaus, frisse salade,
frites en mayonaise
KING PRAWNS
6 stuks ongepelde gamba’s met knoflooksaus,
groenten, frites en mayonaise

€ 24,75
€ 26,75
€ 21,25
€ 18,75
€ 19,75

BEEFEATER

CARPACCIO

SPICY PRAWN

CHICKEN

GOAT CHEESE

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

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

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

Salade met in gember
gemarineerde kip,
tomaat, avocado,
komkommer, pijnboompi�en en honingmosterd mayonaise

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

€ 17,95

€ 16,95

€ 17,95

€ 16,95

€ 14,95

Burgers

€ 20,75

€ 21,25

€ 23,75

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.

Extra side orders

BEEF

BACON-CHEESE

Runder bie�urger ± 200 gram op
een sesam bun met sla, tomaat,
augurk, ketchup, frites en
mayonaise

Runder bie�urger ± 200 gram op
een sesam bun met sla, tomaat,
augurk, bacon, kaas, ketchup, frites
en mayonaise

€ 14,25

€ 32,95

€ 28,75

Salads

Vegetarian Dishes
CHEESE FONDUE (min. 2 pers.)
Tradi�onele kaas fondue met knoflook en kirsch,
geserveerd met brood, diverse groenten, taco’s, gamba’s,
salade, frites en mayonaise (kan ook pi�g met sambal)

Fish Dishes

€ 15,25

Gebakken champignons
Gebakken groenten
Aardappelsalade
Aioli
Champignon roomsaus
Rode Paprikasaus
Whiskeysaus

€ 3,20
€ 3,90
€ 2,10
€ 0,90
€ 1,90
€ 1,90
€ 0,90

Gebakken ui
Frisse salade
Friet
Kree�ensaus
Pepersaus
Kruidenboter
Knoflooksaus

€
€
€
€
€
€
€

2,50
3,20
3,20
2,60
1,90
1,90
0,90

