LUNCH

DODO

EGGS

AVOCADO (vegan optioneel)

DODOS

Alle grill gerechten
worden bereid in onze
Estro; grill- en rookoven!

DODO DIPS (vanaf 2 personen / vegan optioneel)
arrancini met paddestoelen en nog meer om verrast te worden.

DODOS WANT IT ALL

10,50

16,50 p.p.

Door onze chef geselecteerde ambachtelijke vleeswaren, gegrilde crostini met gebakken paddestoelen en kruiden roomkaas,
ansjovis met venkel, padron pepers, ingelegde cherrytomaten, pane carasau met yoghurt dip en kappertjes.

11,50

SOLO DODO

9,50

Roerei | toast | salade | tomaat

EXTRA’S:
Serranoham......................................................................
Gerookte zalm.................................................................
Avocado...............................................................................
Parmezaanse kaas.......................................................
Brood (2 sneetjes).........................................................

2,50
2,50
2,50
1,00
1,25

Solo DoDo’s zijn heerlijke en complete eenpansgerechten voor vogels die niet kunnen en willen delen.

MEAT

VEGETARIAN

ALIVE & KICKING

DODO SALAD

16,-

Burrata | toast | aubergine | huisgemaakte harissa | hennepzaad |

DODO PASTA (vegan optioneel)

15,25

6,50

LITTLE HAPPINESS (vegan)

FLYING GAMBA

23,-

Boneless Iberico spareribs | BBQ | gestoomd broodje | sticky |

21,-

zuurtjes | spinaziesalade

HEARTBREAK KID
22,50

(180 gram)

25,50

(Premium) Bavette Black Angus | BBQ | chimichurri |
friet van Frietboutique

Gamba’s | gegrild | tomatensalsa | kalamata olijven |

Dukkah olijfolie

PADRON PEPPERS

BONELESS DODO (200 gram)

Dorade | gebakken | pulpo | parelgort | chorizo saus

Vegan loempia’s

Rustiek breekbrood | boter met rozemarijn zeezout |

17,-

mango I spinaziesalade |

FISH
8,-

GRILLED CHICKEN
Kippendij I BBQ I gestoomd broodje | saye lotek saus I

bieslook olie | pangrattato

BAKING DORY

15,50

(Premium) Bavette Black Angus | gepocheerd ei | avocado |
feta kaas

Truffel tagliatelle pasta | gemengde champignons |

DODO B I T E S

DIRTY DODO SANDWICH
Peruaanse salsa | rode ui | krokant gebakken oesterzwam |

granaatappel | hazelnoot | gemengde salade

Als u een allergie heeft,
trek uw snavel open en meld het ons!

DODO BREAD

14,50 p.p.

gerechten zoals gegrilde groenten uit onze Estro, DoDo brood met luchtige rozemarijn boter, burrata,

Bospaddenstoelen | spiegelei | Parmezaanse kaas | toast

DODO SCRAMBLED EGGS

SHARE

De DoDo dips zijn voor gezellige en avontuurlijke vogels die willen genieten van een uitgebreide combinatie van

Avocado | brood | gepocheerd ei | venkel | cashewnoten | yoghurt

DODO CHAMPIONS

DO

6,-

TEMPURA VEGGIES (vegan)

13,25

peterselie | Parmezaanse kaas | feta dip | harissa

Groentemix | gefrituurd | frisse groentesalsa

Padron pepers | gepoft | sea salt sour

SEÑOR DODO
Barbacoa vlees | maïs taco’s | maïscrème | tomatensalsa |
guacamole | padron pepers | granaatappel
* vegan optioneel: BBQ portobello

13,50

BOUTIQUE FRY

6,25

Friet van Frietboutique | huisgemaakte mayonaise

SWEET POTATO FRIES

6,75

Zoete aardappel friet | chilimayonaise

DODO SWEETHEARTS
GUILTY PLEASURE
Hangop van bananen | poppy lime meringue | pistache ijs |
frambozen | witte chocolade karamel

9,-

SWEETS OF THE WEEK
Wekelijkse special

7,50

