
Bij ons geen kant en klaar aanbod, maar een passend concept 
volledig naar  feestelijke of zakelijke gelegenheid.  

Inclusief scherm en HDMI kabel.
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VANAF € 2,50
Koffie & thee.

*Alle prijzen zijn inclusief 
BTW.

VANAF € 3,-
Ruim assortiment.

VANAF € 4,50
Wit, rood, rose en zoete wit.

VANAF € 21,50
Wit, rood, rose en zoette wit.

VANAF € 24,50 
Alleen per fles

€ 3,-
Van de tap

€ 16,-
Van de tap

VANAF € 3,50
Per fles

VANAF € 4,-
Per shot

VANAF € 8,-
Met liefde gemaakt



€ 16,50 P.P.
naar keuze met saladebar, dips en brood 

U kunt het zo gek maken als
u zelf wilt. Kies hoeveel en
welke stuks (items) van de
BBQ u wenst.  
*Alle prijzen zijn inclusief
BTW.

€ 19,75 P.P.
naar keuze met saladebar, dips en brood 

€ 22,50 P.P.
naar keuze met saladebar, dips en brood 

€ 25,- P.P.
naar keuze met saladebar, dips en brood 

€ -  
het helemaal anders doen: neem contact
met ons op voor de mogelijkheden  

Runderburger, kipsaté, merquez worst, 
spicy kipdijfilet, sardines, groentespies en 
vega-burger. 



€ 3,50
Gemengde luxe noten

Liever borrelhappen  
op maat? Neem dan  
contact met ons op.  
*Alle prijzen zijn inclusief
BTW.

€ 4,-
Gemarineerd

€ 7,50
Met mosterd en Amsterdams zuur

€ 5,50 
Jong en / of oud

€ 8,50
Hele gedroogde worst 

€ 7,50
Met mosterd en Amsterdams zuur

€ 7,50
Tomaat, mozzarella & basilicum

€ 6,50
Gegrilde broodjes met tomaat, knoflook & 
extra vergine olijfolie



€ 3,-
Met mayonaise

€ 9,-
Bodem van dun brooddeeg met peer,
gruyère, blauwe kaas & walnoten

€ 7,-
6 stuks met mosterd

€ 6,-
Met kruidenboter

€ 8,50
Nachochips, kaas, jalapeños, crème
fraîche & salsa. Uit de oven.

€ 12,00
Nachochips, gehakt, kaas, jalapeños,
crème fraîche & salsa. Uit de oven.

€ 9,50
Bitterballen, kaasstengels, vlammetjes &
kipnuggets. 12 stuks.

€ 6,- 
6 stuks met mosterd

€ 5,50
7 stuks met chilisaus

€ 6,50
7 stuks met chilisaus

€ 6,-
7 stuks met mayonaise

€ 6,-
6 stuks met chilisaus

€ 11,-
Bodem van dun brooddeeg met zalm
gruyère, ui & kappertjes

€ 9,50
Bodem van dun brooddeeg met spek, ui &
gruyère

€ 9,-
Bodem van dun brooddeeg met tomaat,
mozzarella & pesto

€ 8,50
Gefrituurde inktvisringen met aïoli

€ 6,-
6 stuks met chilisaus en koriander



€ 14,50,-
Met friet en salade

€ 14,50
Met friet en salade

€ 10,-
Vraag bediening

Lunch en diner bij ons alleen op 
aanvraag. De mogelijkheden zijn 
groot: a la carte, sandwichbar, 
meergangendiner en ga zo maar 
door. Mail of bel ons om uw 
wensen door te spreken.

€ 15,-
Met friet, salde en atjar



VOOR 6 TOT 8 PERSONEN

Inclusief scherm en HDMI kabel.
VOOR 8 TOT 10 PERSONEN

VOOR 6 TOT 8 PERSONEN

VOOR 10 TOT 12 PERSONEN

Hiernaast een overzicht 
van de soorten tafels die 
in overleg vrijblijvend te 
gebruiken zijn. 



LOCKERS ZONDER SLOT ZIJN 
GRATIS TE GEBRUIKEN. VOOR 
LOCKERS MET SLOT REKENEN 
WIJ €10,- BORG PER 
UITGELEENDE SLEUTEL.

Inclusief scherm en HDMI kabel.
HET IS TOEGESTAAN OM IN
OVERLEG EIGEN AANKLEDING
MEE TE NEMEN. ALLES
BEHALVE CONFETTI.

DOK BESCHIKT STANDAARD
OVER SFEER- EN
FEESTVERLICHTING.

HET IS NIET TOEGESTAAN OM
OP HET TERREIN VAN DOK
KAMPVUREN TE STOKEN. 

DOK'S SERRE BESCHIKT OVER 
EEN INGEBOUWD 
VERWARMINGSSYTEEM DIE 
TEN ALLE TIJDEN GEBRUIKT 
KAN WORDEN.

Hier een overzicht van 
alle extra informatie die  
handig zijn om te weten  
wanneer u een evene- 
ment organiseert bij 
DOK. Voor mogelijke 
vragen kunt u uiteraard 
bij ons terecht.

LAAT POLAROID FOTO'S MAKEN
OM DE UNIEKE ERVARING VAST
TE LEGGEN. PER FOTO €5,- .


