
Bij ons geen kant en klaar aanbod, maar een passend concept 

volledig naar  feestelijke of zakelijke gelegenheid.  

PRIJZENLIJST

Inclusief scherm en HDMI kabel.
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AUX-KABEL

€  0

Sluit simpelweg je telefoon via een aux 

kabel op onze speakers aan.

DOK beschikt standaard 

over een geluidsysteem 

waar u gebruik van kunt 

maken. Aanvullend zijn er 

extra's bij te huren. Zie 

rechts een overzicht van 

alle mogelijkheden. 

*Alle prijzen zijn incl. BTW

APPERA- 
TUUR MIRCROFOON LOS

€  60,50 

Direct aansluitbaar op ons 

geluidsysteem.

DJ - SET

€  302,50

Bestaat uit 2x CDJ2000 & 1x DMJ900. 

Verder zijn twee monitorspeakers en 

een microfoon aanwezig.

VINYL DJ - SET

€  302,50

Bestaat uit 2x platenspeler & 1x 

DMJ900. Verder zijn twee 

monitorspeakers en een microfoon 

aanwezig.

BEAMER

€  121 ,-

Inclusief scherm en HDMI kabel.



WARME DRANKEN
VANAF €  2,50

Koffie & thee.

*Alle prijzen zijn inclusief

BTW.

DRANK- 
EN

FRIS
VANAF €  2,75

Ruim assortiment.

WIJN PER GLAS
VANAF €  4,-

Wit, rood, rose en zoete wit.

WIJN PER FLES
VANAF €  18,50

Wit, rood, rose en zoette wit.

PROSECCO
VANAF €  24,50 

Alleen per fles

PILS
€  2,75

Van de tap

STRANDKAN PILS
€  15

Van de tap

SPECIAAL BIER
VANAF €  3,50

Per fles

STERKE DRANKEN
VANAF €  4,-

Per shot

COCKTAILS
VANAF €  6,-

Met liefde gemaakt



2-ITEMS
€  15,50 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.

BBQ 
MENU

3-ITEMS
€  19,- P.P.

naar keuze met saladebar, dips en

brood 

4-ITEMS
€  22,- P.P.

naar keuze met saladebar, dips en

brood 

5-ITEMS
€  25,- P.P.

naar keuze met saladebar, dips en

brood 

BBQ OP MAAT
€  -   

het helemaal anders doen: neem

contact met ons op voor de

mogelijkheden  

KEUZE UIT...
Runderburger, spareribs, worstjes, 

kippenpoten, vegaburger, dorade, 

gevulde aubergine & makreel



NOTENMIX
€  3,-

Gemengde luxe noten

Liever borrelhappen  

op maat? Neem dan  

contact met ons op.  

*Alle prijzen zijn inclusief

BTW.

BORREL- 
HAPPEN

OLIJVEN
€  4,-

Gemarineerd

OSSENWORST
€  5,50

Met mosterd en Amsterdams zuur

CRUDITÉ
€  3,50

Rauwkost met dips

BLOKJES KAAS
€  5,50 

Jong en / of oud

CHARCUTERIE
€  8,50

Plankje met verschillende soorten vlees

KAASPLANKJE
€  8,50

Met vijgenbrood, crackers en compôte 

CAPRESE
€  6,00

Tomaat, mozzarella & basilicum

ARTISJOK
€  4,-

Met huisgemaakte vinaigrette

BRUSCHETTA
€  5,50

Gegrilde broodjes met tomaat, 

knoflook & extra vergine olijfolie



MINI GARNALENKROKETTEN
€  8,50

6 stuks met citroenmayonaise

PUNTZAK FRIET
€  3,-

Met mayonaise

FRENCH FLAMKÜCHEN
€  7,50

Bodem van dun brooddeeg met peer, 

gruyère, blauwe kaas & walnoten

KIPPENVLEUGELTJES
€  5,50

6 stuks met dips

CHORIZO
€  6,-

Chorizo worst met chimichurri

GARLIC BREAD
€  4,-

Met gezouten boter

SUPER NACHO'S
€  7,50

Nachochips, kaas, jalapeños, crème 

fraîche & guacamole. Uit de oven.

DIP & DIVE
€  4,50

Brood met dips

BITTERGARNITUUR
€  8,50

Bitterballen, kaasstengels, vlammetjes 

& kipnuggets. 12 stuks.

BITTERBALLEN
€  6,00 

6 stuks met mosterd

VEGA MINI LOEMPIA'S
€  5,50

7 stuks met chilisaus

KAASSTENGELS
€  6,50

7 stuks met chilisaus

KIPNUGGETS
€  5,50

7 stuks met mayonaise

MINI KAASKROKETTEN
€  6,00

6 stuks met chilisaus

ATLANTIC FLAMKÜCHEN
€  7,50

Bodem van dun brooddeeg met zalm 

gruyère, ui & kappertjes

TRADITIONAL FLAMKÜCHEN
€  7,50

Bodem van dun brooddeeg met spek, 

ui & gruyère

LUIGI FLAMKÜCHEN
€  7,50

Bodem van dun brooddeeg 

met tomaat, mozzarella & pesto

SPARERIBS
€  5,50

Met BBQ-saus



KIP YAKITORI 
€  5,-

5 stuks met teriyaki saus

PROVENCAL
€  9,50

Gamba's uit de wok geflambeerd met 

pastis & knoflook

CALAMARES
€  8,50

Gefrituurde inktvisringen met aïoli

OESTER
€  3,-

Op ijs met een rode wijn vinaigrette

GARNALEN COCKTAIL
€  9,50

Noorse garnalen geserveerd met 

cocktailsaus

VITELLO TONATO
€  8,-

Italiaanse combinatie van fijn kalfsvlees

en tonijnmayonaise met kappertjes 

FALAFEL
€  6,-

6 stuks met chilisaus en koriander

AMUSE ASSORTIMENT
€  -

Wisselend per seizoen


