Barbecue | Strand Café DOK
In Strand Café DOK heeft u de mogelijkheid om met een groep vrienden, familie of collega’s te
barbecueën op de steigerhouten buitenkeuken.

BBQ I
Brood met smeersels
Verschillende soorten brood met smeersels
Salades
Carpaccio van ons lokaal grazend rund met pesto en overjarige kaas
Rundvleessalade van Limousine rund | Aardappelsalade met bieslook en spek
Pastasalade met tonijn, tomaat en olijven | Gemarineerde rosbief met tonijnmayonaise
Klassiek huzarensalade met bijpassende vleeswaren
Vlees
Gemarineerde speklappen | Spareribs | Hamburger | Runder saucijs | Shaslick
Kipspies | Karbonade
Vis
Vispakketje van zalm, visbouillon en bieslook
Gambaspiesjes gemarineerd in knoflookkruidenolie
Aardappel en groenten
Pakketje van geroosterde roseval aardappelen met knoflookolie, zeezout en rozemarijn
Frites | Groenten spies van seizoen groenten
Sauzen
Koud: Knoflook, remoulade, chili | Warm: satésaus, pepersaus, champignonroom
Dessert
Verschillende soorten ijs | Slagroom | Bosvruchtenbavaroise | Kersenschuim taart
Chocolademousse

€ 28,50 per volwassenen. € 14,50 per kind tot 12 jaar.
De Barbecues zijn mogelijk vanaf 20 volwassenen.

Strand Café DOK | Helleweg 8 | 4326 LJ Noordwelle / Renesse
Tel. Nr. 0111– 46 38 50 | info@strandcafedok.nl | www.strandcafedok.nl

Barbecue | Strand Café DOK
BBQ 2 “lekker lokaal’’
Brood met smeersels
Brood bereid en verrijkt met Oosterscheldewater met tapenade van zeekraal
Schouws zuurdesembrood met kruidenboter
Salades
Carpaccio van ons lokaal grazend rund met pesto en boerenkaas.
Zeeuwse antipasti: fricandeau van schouws varken, Zeeuwse gegrild spek, boerenham en
droge worst met pesto van zeekraal*.
Pastrami van limousine rund met rucola en chutney van ui
Aardappelsalade van Schouwse aardappelen van de boer met bieslook en spek
Salade van pasta gekookt in ‘’Aqua Divina’’ (gefilterd Oosterschelde water) met tonijn,
tomaat en lamsoren*
Rundvleessalade van ons lokaal limousine rund
Vlees
Biefstukje van ons lokaal Limousine rund | Gemarineerde speklappen
Hamburger | Runder saucijs | Varkenshaas omwikkelt met Schouws gegrilde spek
Ribkarbonade | Kipspies
Vis
Vispakketje van lamsoren, scholfilet en kokkels
Pakketje van mosselen met witte wijn, knoflook en bieslook
Aardappel en groenten
Gepofte aardappelen van de boer met knoflookboter
Frites | Groenten spies van seizoen groenten
Sauzen
Koud: Knoflook, remoulade, chili | Warm: satésaus, pepersaus, champignonroom
Dessert
Bolusroomijs | Boterbabbelaar-roomijs | Slagroom
‘’De dikke toren’’ van slagroomsoesjes met een stroop van babbelaar
Hangop van Schouwse boeren yoghurt met boerenjongens
€ 29,50 per volwassenen. € 14,50 per kind tot 12 jaar.
De Barbecues zijn mogelijk vanaf 20 volwassenen.
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