
MENU



Koude voorgerechten

Kip Cocktail      €   9,50
Rijk gevuld met mals scharrel kippendijenvlees, ijsbergsla
ananas en overgoten met milde kerriesaus 
 
Garnalen Cocktail     €   9,50
Rijk gevuld met jumbo garnalen, ijsbergsla
overgoten met een huisgemaakte cocktail saus 

Tomaat Carpaccio a la Caprese (vegetarisch) €   7,50
Dun gesneden vleestomaat met rucola, 
geplukte mozzarella, pijnboompitjes en huisgemaakte pesto 

Runder Carpaccio           € 12,50
Dun gesneden ossenhaas met rucola, balsamico crème, 
geplukte mozzarella, pijnboompitjes en 
onze eigen overheerlijke truffeldressing 

Wonton Nacho’s (heerlijk om te delen met z’n 2)  € 12,50
Geserveerd met gemarineerde tonijn tartaar, 
Wasabimayonaise en Sriracha chilimayo 

Warme voorgerechten

Onion Bhaji (vegetarisch)     €    8,50
Helemaal uit India…Gefrituurde uienkoekjes met 
mango chutney en mint-koriander dip. Verslavend lekker.

4 Kippenvleugels      €    8,50
Heerlijk mals gekruide wings. Met onze eigen Dakota’z kruiden

Nacho’s (dit gerecht is heerlijk om te delen met z’n 2)  €   10,50
gegratineerde nacho’s naar eigen recept met gekruid gehakt, 
taco saus en gesmolten kaas, vergezeld met 
crème fraîche en jalapeños  

Ravioli (vegetarisch)      €   11,50
Gevuld met bospaddenstoelen, overgoten door 
een heerlijke champignon-truffelsaus en Rucola          

Krabkoekjes      €   13,50
Huisgemaakt naar Californisch recept, met krab, kokos en 
een heerlijke huisgemaakte dip

Peking Duck (dit gerecht is heerlijk om te delen met z’n 2) €   19,50
Dungesneden krokante eendenborst op traditionele wijze bereid
Geserveerd met rijstpannenkoekjes, hoisinsaus, bosui en 
komkommer. 

Crunchy Californian Sushi Roll   €   11,00
Een heerlijke krokant gefrituurde sushirol gevuld met zalm 
en groentjes. Geserveerd met gember, wasabi en srirachamayo
(lauw geserveerd).



Soepen

Pomodori Tomatensoep (evt. vegetarisch)  €   6,50
Verse tomatensoep met bacon en ribvlees

Kerrie Kokossoep         €   7,50
Mild van smaak en rijk gevuld met kip, mais en bosui

Salades

Dakota’z Salade 
Rijk gegarneerd met mango, tomaat, komkommer, 
croutons, sesam en huisgemaakte dressing

Kip    klein € 11,50 groot    € 17,00
Gamba’z   klein € 14,50 groot    € 19,00
Ossenhaas   klein € 15,50 groot    € 20,00

Salade gebakken Geitenkaas (vegetarisch) klein    € 11,50
Van de Bettina Hoeve met honing en noten  groot    € 15,50

Kindergerechten
Alle kindergerechten incl. waterijsje

Mini tomatensoep met balletjes   €  3,50

Dakota’z met twisters en appelmoes   €  8,50
Keuze uit: spareribs, kipnuggets, gepaneerde witvis,
hamburger, frikandel of kroket

Bijna alle hoofdgerechten worden standaard geserveerd 
met twisters (friet, rijst of noedels is eventueel ook mogelijk)

Hoofdgerechten Vis

Noordzee Visserspalet (warm)    € 23,50
Rijk gevuld met zalm, zeebaars, coquille en scampi in 
een heerlijke visroomsaus, vergezeld van een garnalenspiesje

Gamba’z van de grill     € 23,50
Ongepelde gamba’z gemarineerd met knoflook, 
limoen en kruiden (12 stuks)

Gamba’z in look      € 23,50
Gewokte gepelde gamba’z in knoflookboter 
met gewokte groenten

Zalm op Japanse wijze     € 24,50
Flinke moot gemarineerd in terriyakisaus 
met oosterse salade, garnaalspiesje en chuka wakame  

Gamba’z in Thaise rode of groene curry  € 26,50
Gepelde gamba’z in Thaise curry met witte rijst 
en een oosterse salade 

Verras je geliefde, vrienden, familie, kennissen 
en collega’s met een dinerbon van Dakota’z



Bijna alle hoofdgerechten worden standaard geserveerd 
met twisters (friet, rijst of noedels is eventueel ook mogelijk)

Hoofdgerechten  Vlees

Spare Ribs        € 22,75
Keuze uit:  Dakota’z (naturel)
  Oriëntal (ketjap)
  Smokey  (BBQ)
  Mexican (chili)
  Honing sesam (honing en sesamzaadjes)
  Pepersaus
Deze ribs zijn ook als “3 of a kind” te bestellen
  
Lady Burgers      € 15,50
2 verschillende mini burgers (70 gram), heerlijk en verrassend 

Manhattan Cheeseburger    € 15,50
Huisgemaakte hamburger (min. 200 gram)
met sla, onze eigen dakota’z saus, tomaat, rode ui, augurk 
en gesmolten kaas op een heerlijk geroosterd brioche broodje

Dakota’z Baconburger     € 16,50
Huisgemaakte hamburger (min. 200 gram) 
met krokante bacon, geglaceerde ui, kaas en afgetopt met onze 
eigen dakota’z saus op een heerlijk geroosterd brioche broodje

Broodje Pulled Pork      € 15,50
Geplukt, langzaam gegaard varkensvlees afgetopt met 
cheddar, geglaceerde en krokante ui op een heerlijk 
geroosterd brioche broodje

Slider          € 19,50
3 verschillende mini burgers, waarvan 
1 met pulled pork…jammie jammie

Surf & Turf         € 29,50
Lekkere malse tournedos & gamba’s van de grill (3 stuks)
Met huisgemaakte kruidenboter café de Paris

Hoofdgerechten Vegetarisch 

Mexicaanse Burrito’z (groenten)   € 16,50
Klassiek Mexicaans gerecht om zelf te rollen, 
met verse gemengde groenten in tacosaus vergezeld van
crème fraîche, geraspte kaas en jalapeños 
  
Ravioli        € 18,50
Gevuld met bospaddenstoelen, overgoten door 
een heerlijke champignon-truffelsaus en rucola          

Gewokte Groenten in Thaise curry   € 16,50
Oosterse groenten in Thaise rode of groene curry 
met witte rijst en een oosterse salade



Bijna alle hoofdgerechten worden standaard geserveerd 
met twisters (friet, rijst of noedels is eventueel ook mogelijk)

Hoofdgerechten  Vlees

Rump Steak 150 g voor de kleine eter.   € 19,50
Heerlijk gegrilde malse biefstuk (of in de pan gebakken)

Rump Steak 200 g      € 22,50
Heerlijk gegrilde malse biefstuk (of in de pan gebakken)

Entrecôte van het Angus Rund min. 300 gram € 29,50
Heerlijk mals stuk vlees van de grill voor de Beefeater                   

Tournedos Rossini      € 31,50
De klassieker à la Dakota’z
Een getoaste snede brioche met daarop een heerlijke tournedos, 
daar weer op een in de Roomboter gebakken prachtig stuk 
eendenlever. Vergezeld van een meesterlijke truffeljus
en lekker stoofpeertje

Varkenshaas met saus naar keuze   € 20,50
Klassiek, maar wel lekker
 
Mixed Grill       € 23,00
Sparerib, biefstuk, varkensfilet, speklapje en kip, lekker gegrild
inclusief een gegrilde peper

Peking Duck       € 22,50
Dungesneden krokante eendenborst op traditionele wijze bereid
Geserveerd met rijstpannenkoekjes, hoisinsaus, bosui en 
komkommer.

Kip in Thaise rode of groene curry   € 23,50
Malse stukken kippendijenvlees en groenten in Thaise curry 
met witte rijst en een oosterse salade.
                                                 
Ossenhaas in Thaise rode of groene curry € 26,50
Dungesneden malse ossenhaas en groenten in Thaise curry 
met witte rijst en een oosterse salade.  

Mexicaanse Burrito’z met kip    € 20,50
Klassiek Mexicaans gerecht om zelf te rollen, 
Mals kippendijenvlees met groenten in tacosaus
vergezeld met crème fraîche, geraspte kaas en jalapeños 
  
Mexicaanse Burrito’z met ossenhaas  € 23,50
Klassiek Mexicaans gerecht om zelf te rollen, 
Malse ossenhaas reepjes met groenten in tacosaus
vergezeld met crème fraîche, geraspte kaas en jalapeños



Bijgerechten
 
Mandje stokbrood met kruidenboter    €  3,50
Frietjes        €  3,50
Pandanrijst, noedels      €  3,50
Twisters        €  3,50
Maiskolf       €  3,50
Gebakken verse groentemix     €  4,00 
Gebakken champignons     €  4,50
Gemengde salade klein     €  5,00
Gemengde salade groot     €  8,00

Sauzen

Warm
Pepersaus       €  3,50
Champignonsaus      €  3,50
Huisgemaakte  satésaus      €  3,50
Stroganoffsaus       €  4,00
Béarnaisesaus       €  4,50

Koud
Mayonaise        €  1,50
Mayonaise groot      €  2,50
Truffelmayonaise (eigen gemaakt)    €  2,00
Truffelmayonaise groot (eigen gemaakt)   €  3,50
Ketchup       €  1,50
Curry        €  1,50
Joppiesaus                                                 €  2,00
Cocktailsaus       €  2,00
Kerrysaus       €  2,00
Knoflooksaus       €  2,00
Dakota’z saus (frisse huisbereide saus…. ja, die van vroeger!)  €  2,00

Wist u dat Dakota’z naast de eigen dinerbon 

ook Qrado accepteert www.qrado.nl 

de leukste en snelste kadobon van Nederland.

Heeft u een allergie? 

Laat het ons dan weten, wij willen graag 

voor een passende oplossing zorgen!

dakotazonline@gmail.com



Nagerechten

Kinderijsje       €  5,50
Twee bollen slagroomijs, slagroom en versiersels 
(ook te bestellen voor de GROTE kinderen) 

IJskoffie klein        €  4,00
Koffie, slagroomijs en karamel uit de blender

IJskoffie groot      €  7,00
Koffie, slagroomijs en karamel uit de blender

Lemon Sgroppino klein     €  5,00
Heerlijk verfrissende shake van limoen sorbetijs 
met prosecco en wodka

Lemon Sgroppino groot    €  8,50
Heerlijk verfrissende shake van limoen sorbetijs 
met prosecco en wodka

Citroen        €  7,50
Gevuld met citroenijs en een flinke toef slagroom, heerlijk fris

Chocolade Mousse     €  8,50 
Huisgemaakt volgens recept van de chef, 
een echte volle mousse met een flinke toef slagroom

Dame Blanche      €  9,00
Slagroomijs met slagroom, een brownie en 
warme, pure chocoladesaus

Chocolade Moelleux     €  9,00
Warm chocolade taartje met een nog vloeibare kern, 
een bol amarena kersenijs en slagroom

Merengue                                                        €  9,50
Een heerlijk flink stuk ijsschuimtaart met een bol panna cotta ijs, 
slagroom en karamel saus
                                

Deze nagerechten zijn nog lekkerder vergezeld van 
een heerlijk glaasje dessertwijn: 
Moscatel Oro Floralis
(Torres - Catalunya Spanje)   klein    €  3,50         
      normaal  €  5,50                    

Een zacht, zoete dessertwijn met de zonnige smaak van rozijnen en 
aroma’s van de Moscatel druif.




