THUIS
ZOETE TREK

DUCO BURGERS

Alle burgers worden geserveerd op een brioche bol. De
burgers zijn los te bestellen of als menu met een portie
ambachtelijke frites met mayonaise.

AMBACHTELIJK GEBAKKEN APPELTAART 3,90
met slagroom

RED VELVET CAKE 4,50

met vanille-roomkaas vulling

DUCO’S FAMOUS BURGER 9,50 | 12,50

CARROT & WALNUT CAKE 4,50

100% runderburger met ‘Old Amsterdam’,
gekarameliseerde uitjes, bacon, tomaat,
jalapeño en huisgemaakte truffelcrème

rijkgevulde carrotcake met roomkaas en walnoten

MOGELIJK

HOT CRISPY CHICKIE 9,50 | 12,50

BROOD & CO

krokante kipburger, sla, jalapeño, gegrilde vleestomaat,
cheddar kaas, bacon, tortilla chips en chipotlecrème

Onze sandwiches worden bereid met vloerbrood,
keuze uit wit of bruin

CALIMERO GRANDE 9,50 | 12,50

100% runderburger, gebakken ei, tomaat,
gekarameliseerde uien en gerookte paprikacrème

SANDWICH CARPACCIO 8,50

dun gesneden rundermuis, zongedroogde tomaat, Grana
Padano, pittenmix, rucola en huisgemaakte truffelcrème

SANDWICH ZALM 8,50

DI MAMA 9,50 | 12,50

100% runderburger met prosciutto, Grana Padano, rucola,
rode ui, zongedroogde tomaat en pestocrème

gerookte wilde zalm, ei, rode ui, kappertjes,
mesclun sla en bieslookcrème

HOOFDGERECHTEN

PAIN RUSTIQUE TEXAS CHICKEN 8,50

gegrilde gildehoen, tomaat, uiencompote en cajuncrème

PAIN RUSTIQUE BRIE & VEGGIES 7,50

MOGELIJK

gegrilde groenten, brie, pittenmix en baba ganoush

Geserveerd met aardappelgarnituur en seizoensgroenten
KIPSATÉ 15,00

spies van gemarineerde gildehoen geserveerd met
kroepoek, atjar, krokante uitjes en satésaus

SPARERIBS 15,00

SALADES

zachtgegaarde spareribs overgoten met zoetzure marinade

SWEET POTATO PIE 15,00

FRISSE ZALM 12,50

gevuld bladerdeegtaartje met zoete aardappel,
linzen en een snufje chili

gerookte wilde zalm, venkel, cornichons, scharrelei,
crème fraîche en citrusdressing

CAESAR 12,50

gegrilde kip, bacon, ei, tomaat, Grana Padano,
ansjovis en Caesar dressing

ZALM PESTO 21,50

gebakken zalmfilet met rucolapesto en courgette

GROENTEN & FALAFEL 12,50

falafel, rettich, gegrilde groenten, pittenmix,
sla en baba ganoush

LEKKER VOOR ERBIJ
AMBACHTELIJKE FRITES 3,50

LUNCHGERECHTEN

GEROOSTERDE ROSEVAL AARDAPPEL 3,50
met rozemarijn en zeezout

Geserveerd op wit of bruin vloerbrood

SEIZOENSSALADE 3,50

OMELET MEDITERRANEA 8,50

GEGRILDE GROENTEN 3,50

KROKETTEN OP BROOD 7,50

diverse gegrilde groenten

2 ambachtelijke rundvleeskroketten
geserveerd met grove mosterd

Bereid in onze houtskooloven

MOGELIJK

salade met ingrediënten van het seizoen

Italiaanse ham, tomaat en pesto

DuCo klassieker

MOGELIJK

met mayonaise

Beter leven (kip)

Heb je dieetwensen of een allergie? Meld het ons!

Vegetarisch (mogelijk)

Veganistisch (mogelijk)

THUIS
BORRELBITES

WIJNEN
FLETCHER’S BUBBELS | 21,00

DUCO BORRELPLANK 20,50
(GESCHIKT VOOR 2 PERSONEN)

combinatie van vers afgebakken minibroodjes met
aioli, tomatentapenade, Grana Padano, Italiaanse ham,
zongedroogde tomaatjes, olijven, gemengd
bittergarnituur en nacho’s

Witte wijnen
FLETCHER’S CUVÉE | SAUVIGNON BLANC | 21,00

BROODPLANKJE 5,00

vers afgebakken brood met diverse smeersels

MIXED BITTERGARNITUUR - 12ST 8,00
mix van verschillende warme hapjes

BITTERBALLEN - 8ST 5,50

rundvleesbitterballen met mosterd

VITAMINE TUIN 7,00

stengels van bleekselderij, wortel en komkommer met
radijsjes, cherrytomaatjes en baba ganoush

Een mooie frisse en lichte witte wijn met heerlijke aroma’s van
citrus en de geur van verse bloemen. Levendig in de mond met
zachte, frisse zuren. Heerlijk bij schaal- en schelpdieren, salades
en als aperitief.

FLETCHER’S CUVÉE | CHARDONNAY | 21,00

Geuren van peer, abrikoos en tropisch fruit gevolgd door de geur
van verse bloemen. In de mond frisse zuren gekenmerkt door wit
steenfruit. Heerlijk bij wit vlees, visgerechten of als aperitief.

FLETCHER’S CUVÉE | MOELLEUX (ZOET) | 21,00

Deze Moelleux heeft een prachtig bleek gele kleur en mooie
aroma’s van rijp geel fruit. De smaak is knisperend fris en heerlijk
zoet. Heerlijk als aperitief, bij Aziatisch getinte gerechten of bij
desserts.

Rosé wijn

BIER
BAVARIA (5.0%) 33CL (BLIKJE) | 2,50

De Fletcher’s Bubbels is een soepele en fruitige mousserende wijn
met een aangename mousse en frisse afdronk. Deze bubbel is
ideaal als aperitief en bij elke feestelijke gelegenheid. Heerlijk als
aperitief, bij een salade of een lichte maaltijd.

FLETCHER’S CUVÉE | CINSAULT | 21,00

Een verfrissend, zuiver en goed doordrinkbaar pils met tonen
van granen en fruit. Dorstlessend helder lichtblond bier met een
aangename bitter in de afdronk.

Rijke aroma’s in de neus van rode bessen en subtiele hints van
peer. In de mond een ronde en volle smaak van heerlijk fruit met
een lange afdronk. Heerlijk bij lichte maaltijden, salades, zoetzure
gerechten of als aperitief.

Rode wijnen
FLETCHER’S CUVÉE | MERLOT | 21,00

Een heerlijke Merlot met in de geur aroma’s van bramen en kersen.
Proef de smaken van rijp fruit en geniet extra door de krachtige
afdronk. Combineert goed bij koude vleeswaren en zachte kazen.

FLETCHER’S CUVÉE | CABERNET SAUVIGNON | 21,00

Deze mooie Cabernet Sauvignon wordt gekenmerkt door heerlijke
aroma’s van zwart fruit met tonen van zwarte peper. Geniet van
de zachte doch krachtige en fruitige smaak met een subtiele
aanwezigheid van hout. Combineert goed bij rood of gestoofd
vlees.

Bar Bistro DuCo Wijn
DUCO | CABERNET SAUVIGNON/CARMÉNÈRE | 28,00

Robijnrode kleur. Intense en frisse geur, met aroma’s van
rijp rood fruit en toffee. De smaak is sappig met aangename
zuren, zachte tannine en hinten van kersen. Combineert
goed bij vleesgerechten.

Wij schenken geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.

