
MENU 

Lunch
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DO GOOD 
FEEL GOOD

Brood met Oekraïense dips 6,5 
Huisgemaakte hummus | kruidenboter | adjika 

Syrniki (mini cheesecake pannenkoekjes) 6 
smetana room | jam   

Borsht met ‘pampushki’  8  
Traditionele Oekraïense soep met broodje 

Lavash syr (flatbread) tosti  5,5 
beenham | kaas 
prosciutto | cheddar 
feta | dille  

Dobre Burger 19 
cheddar | biet | sla | buikspek | adjika saus 

Uitsmijter met Oekraïense twist 11,5 
diverse ingrediënten 
  

Brood met…  

Parmaham | truffelmayonaise 10 
Avocado | Kaas 11 
Gerookte zalm 12 
Hummus | feta 9 
Gegrilde kip | aubergine 11 

Salade Zeloni 10,5 
komkommer | avocado | granaatappel | veldsla 

Salade met gegrilde kip 13,5 
gegrilde groente | hummus | pijnboompitten 

Salade rode biet 13,5 
noten | feta | rucola | pruimen
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Feta | biet | rucola 12 
Paddenstoelen | truffelmayonaise 13 
Geitenkaas | pistache | vijgen  14 
Mozzarella | tomaat   10 
Parmaham | rode ui 15  

Bijgerechten 

Boeren aardappelen  4 
Frites  4 
Pickled Veggies  4,5 
Gegrilde groenten 4,5 
Groene salade 4 
  
Kids 

Shashlyk kip | brood | komkommer  8 
Gehaktballetjes | friet 8 
Verse pasta | tomatensaus  8 
Tomatensoep | broodje 6 
Filet van witvis | salade 9 

Nagerechten 

Napoleon taart 7 
Taartje van mille feuille deeg en custard 

Medovik 7 
Honingtaart met noten   

Lavacake 8 
met mango sorbetijs  

Sorbetijs  8 
wisselende smaken 

Syrniki (mini cheesecake pannenkoekjes) 7 
smetana room | jam 

Voorgerechten

Brood met Oekraïense dips 6,5 
Huisgemaakte hummus | kruidenboter | adjika 

Entree to share  15 pp 
selectie van onze voorgerechten 

Salo  8,5 
buikspek | desem krokant | mierikswortel  

Vareniki (vegetarisch)  12 
Pasta gerecht met wisselende vulling 

Borsht met ‘pampushki’ 8  
Traditionele Oekraïense soep met broodje 

Gevulde aubergine rolletjes 10 
geitenkaas | pijnboompitten | granaatappel 

Gevulde paprika (vegan)  12  
gevuld met gort | tomaat | dille  

Lavash syr 6 
Armeens flatbread gevuld met kaas en kruiden 

Gamba's van Big Green EGG 13 
harissa | knoflook | chimichurri 

Oekraïense gehaktballetjes 9,5 
geroosterde paprika | tomaat 

Gerookte Zalm 13,5 
kaviaar | citroen | lavash 

Salade Zeloni (vegan) 10,5 
komkommer | avocado | granaatappel | veldsla 

Salade met gegrilde kip 13,5 
gegrilde groente | hummus | pijnboompitten 

Salade rode biet 13,5 
noten | feta | rucola | pruimen

Van onze Big Green EGG

Shashlyk Kipfilet  18 
venkelzaad | honing | knoflook | citroen 

Shashlyk Rund  24 
biefstuk | piment | oregano | knoflook 

Shashlyk Gamba’s 24 
harissa | knoflook 

Dobre Burger (ook vegetarisch mogelijk) 19 
cheddar | biet | sla | buikspek | adjika saus 

Shashlyk wordt geserveerd met lavash, gegrilde 
groente en diverse dips

Hoofdgerechten

Khachapuri 

Vis van de dag (uit de oven) dag 
wisselend gerecht prijs 

Gevulde paprika (vegan)  17  
gevuld met gort | tomaat | dille  

Vareniki (vegetarisch) 17 
pasta gerecht met wisselende vulling

37,5 pp

Tafel van Dobre 
Shared dining 

Om de mooiste smaken uit de regio te 
ontdekken serveren wij u een heerlijke selectie 

van onze gerechten.


