
Borrelkaart 
To share or not to share, that’s the question! 
Schaaltje olijven € 3,50

Broodplank: Aioli, humus, tappenade, olijven € 6,50

Bitterballen: Runder sukade, Carolina Mustard sauce € 6,50 

Vlammetjes: Chilly saus € 6,50

KaasTengels: Chilly saus € 6,50

Geroosterde Octopus: Boterjus en brood € 7,50 

Creamy mushrooms: Kruidenkaas, brood € 7,50

Geroosterde groenten: Geitenkaas, honing, 
brood € 7,50

Red hot scampi: Peper/knoflook olie, brood € 7,50

Smoked hot wings: Blues Hog BBQ sauce € 7,50

Nacho Chees: Tortilla’s, pulled pork, jalapeños, 
guaçamole en Cheddar € 7,50

Kibbeling: Aioli, brood € 7,50

Borrelgarnituur Duinhoek (voor 2 personen): 
brood, bitterballen, KaasTengels, smoked hotwings, 
Nacho Cheese, red hot scampi, olijven € 14,50

Kidsborrel proeverij: Bitterballen, KaasTengels & 
mini frikandellen € 6,50

Eibereidingen
Mais of volkoren brood, vers van het mes. Alle eieren 
worden geleverd door Eibaar.nl  te Den Bommel. 
Vrije uitloop hennen 100% en antibiotica vrij.

Gepocheerde eieren
Toast, mayo, tomaat, knapperige sla  € 6,00

Uitsmijter
Ham, kaas en/ of  spek.  € 7,50

Shaksuka
Mediterraans eierpannetje € 7,50

Salades  Geserveerd met brood 
Caesar kip
Gepocheerd eitje, ansjovis, Parmezaan, croutons € 10,50

Vegetarisch
Rauwkost, gepocheerd eitje en balsamico stroop, croutons € 10,50

Tonijn salade
Avocado, Granny Smith, gepocheerd eitje, paprika, 
bleekselderij, croutons € 10,50

Boeren belegen kaas
Carolina Mustard sauce € 6,50

Tosti Duinhoek
Smeuïge boerenham en kaas topping € 6,50

Pulled Pork
Brioche bol, Carolina Musterd sauce € 7,50

Humus
Gegrilde groenten uit de houtskooloven € 7,50

Tonijn
Avocado, gepocheerd eitje, paprika, Granny Smith, 
bleekselderij € 7,50

Kroketten
Runder sucade, Carolina Mustard sauce € 7,50

Rundercarpaccio
Truffelmayo, pitjes, spekjes, kaas, tuinkruiden € 8,50

Gerookte zalm
Bieslookroomkaas, kappertjes, rode ui € 8,50

brood

Duinhoek Lunch Specials 
uit onze Houtskooloven
Een echte gegrilde hamburger 
100 % rundvlees, brioche bol, Carolina Mustard sauce, 
pulled pork, tomaat, augurk, krokante sla, Cheddar kaas, 
verse frieten, mayo € 14,50   

Een echte gegrilde kip sate
100% huisgemaakte schotel, kippendijen spies, 
geroosterde pinda saus, atjar, verse frieten, mayo € 14,50   

Menu Borrelkaart
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Lunchkaart 
(Vanaf 12:00- 16:00)

(Vanaf 12:00- 21:00)

       = bereid in de houtskooloven          = vegetarisch

Mais of volkoren, vers van het mes.
Al het brood wordt geserveerd 
met een fris sla garnituur

Soep van de dag 
Goed gevulde verse soep met een 
boterham boerenkaas € 5,50

Schaal met heerlijke vers gebakken friet 
en Zaanse mayo
Alleen te bestellen bij een gerecht van de lunch kaart  € 3,50



Menu Extra’s &
Speciale acties

Maandag en woensdag:

Onbeperkt 
smullen van 

de borrelkaart 
voor € 18,50

 

Dinsdag, donderdag en zondag:

Hanen Kanen 
Onbeperkt smullen van 1/2 kippen uit de 

houtskooloven.        

€ 17,50
& € 5,00 dessert

Ook te reserveren voor groepen vanaf 20 personen 
iedere dag van de week (minimaal 1 dag van tevoren, 

ivm bestellen).
Garnituur: Patat, appelmoes en sla.

 

Hap van de dag 
€ 9,50

‘Chefs menu 
van de week’ 

2 gangen
voor maar.

€ 19,50
(hoofdgerecht en dessert).
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Schaaltje olijven

Broodplank
Aioli, humus, tappenade, olijven

Bitterballen
Runder sukade, Carolina Mustard sauce 

Vlammetjes
Chilly saus

KaasTengels
Chilly saus

Geroosterde Octopus
Boterjus en brood 

Creamy mushrooms
Kruidenkaas, brood

Geroosterde groenten
Geitenkaas, honing, brood

Red hot scampi
Peper/knoflook olie, brood

Smoked hot wings
Blues Hog BBQ sauce

Nacho Chees
Tortilla’s, pulled pork, jalapeños, guaçamole 

en Cheddar

Kibbeling
Aioli, brood

Onbeperkt smullen 
van de borrelkaart                   

€ 18,50 & € 5,00 dessert
Iedere maandag en woensdag.   

     



Alle hoofdgerechten worden geserveerd met salade, 
verse frieten, aioli en geroosterde groenten.

Alle gerechten zijn ook los verkrijgbaar: 
Voorgerechten: € 7,50/ Hoofdgerechten: € 18,50/ 
Desserts: € 7,50

Menu Dinerkaart

Voorgerechten

Caesar kip 
Gepocheerd eitje, croutons, parmazaan, brood

Soep van de dag 
Kaas Crostini (- € 2,00)

Rode biet van de hete kolen 
Geitenkaas, honing, mint, brood

Creamy mushrooms 
Kruidenkaas, brood

Geroosterde Octopus 
Boterjus en brood

Red Hot scampi
Rode peper/knoflook olie, brood

Nacho Cheese 
Tortilla’s, pulled pork, jalapeños, guaçamole en Cheddar 

Carpaccio 
Truffelmayo, pitjes, spekjes, kaas, tuinkruiden

Hoofdgerechten

Schotse Zalm filet 
Gemarineerd met mosterd en dragon, 180gr

Fish and Chips
185 grams of  deep fried delight

Geroosterde Octopus 
Boterjus, 180 gr

Pasta Riso
Geroosterde groenten, look, 
sauce vierge, gepocheerd eitje 

Spare Ribs 
Gemarineerd en zacht gegaard, chilly saus, 550 gr

Gemarineerde Varkens Procureur, 200 gr

Geroosterde scharrel kip, 350 gr

Kippendijen spies, 200 gr

Spies van runderhaas, 200 gr

Flank Steak van Black Angus, 200 gr

(Vanaf 17:00- 21:00)

       = bereid in de houtskooloven          = vegetarisch

Desserts

In Malibu gemarineerde kiwi
Frambozen sorbetijs, slagroom

Warme Amarene kersen 
Yoghurt roomijs, slagroom.

Gemarineerde en gegrilde ananas
Vanille roomijs, slagroom.

Sorbet Duinhoek
3 soorten sorbetijs met vers fruit.

Voordeel Keuze Menu € 27,50



Menu

Onze leveranciers

Desserts                      € 7,50
In Malibu gemarineerde kiwi
Frambozen sorbetijs, slagroom

Warme Amarene kersen 
Yoghurt roomijs, slagroom

Gemarineerde en gegrilde ananas
Vanille roomijs, slagroom

Sorbet Duinhoek
3 soorten sorbetijs met vers fruit

Duinhoek Specials 
uit onze Houtskooloven
Een echte gegrilde hamburger 
100 % rundvlees, brioche bol, Carolina Mustard 
sauce, pulled pork, tomaat, augurk, krokante sla, 
Cheddar kaas, verse frieten, mayo € 14,50   

Een echte gegrilde kip sate
100% huisgemaakte schotel, kippendijen spies, 
geroosterde pinda saus, atjar, verse frieten, mayo € 14,50   

Voor de kinderen  (t/m 12 jaar)  €11,50
Keuze uit onderstaande kindergerechten, behalve 
pannenkoek, worden geserveerd met verse frietjes, 
mayo, appelmoes en krokante sla.  

• Kippendijen spiesje
• Mals runderhaas spiesje
• Zalm filet spiesje    
• Kleintje soep & kinder pizza Bella Margherita
• Kleintje soep & kinder spaghetti Bolognese
• Kinder pannenkoek met jam, Nutella, appel of  Goudse 
  strooikaas. (€ 8,50)
• Kroket, frikandel of  kibbeling (€ 8,50) 

Kinderijsje toe

PIZZA’s & PASTA’s 
Pizza’s  € 9,50
Bella Buffola Margherita 
Verse buffel Mozzarella, tomaat, verse basilicum, verse oregano, 
Goudse strooikaas

Tonno Bonito 
Tonijn, rode ui, paprika, olijven, verse Mozzarella, 
Goudse strooikaas, verse oregano

4 Formaggi 
Gorgonzola, Emmentaler, verse Mozzarella, Goudse strooikaas, 
Verse oregano, verse tuinkruiden

4 Salumi 
Parmaham, salami, coppa di Parma, Pancetta, verse Mozzarella, 
Goudse strooikaas en verse pesto

Beau KOPA 
Geroosterde courgette, aubergine, artisjokken, paprika, olijven 
en een vers eitje, verse Mozzarella, Goudse strooikaas en verse 
tuinkruiden

Pasta’s  € 14,50
Cannelloni al Forno 
Vulling van spinazie en ricotta, gegratineerd met 
Goudse strooikaas, verse tuinkruiden

Spaghetti al Bologna 
Verrukkelijke vleessaus van gestoofd rundvlees in tomatenjus, 
Parmezaan, verse tuinkruiden

Lasagne Salmone 
Zalm, gegratineerd met Goudse strooikaas

Ravioloni funghi e tartufo 
met gebakken paddenstoelen- truffelmix & Parmezaan

Lasagne Bolognese Italiana 
Gewoon zoals het hoort

       = bereid in de houtskooloven          = vegetarisch

Dinerkaart
(Vanaf 17:00- 21:00)


