* Espresso Koffievariaties *
Espresso
Dubbele Espresso
Cafe Crema
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Espresso macchiato
Panna Montata
( koffie met slagroom )

ILLY

Euro 2.20
2.95
2.20
2.40
2.50
2.70
2.20
3.10

Voeg een smaak toe aan uw koffie : chocolade , caramel of vanille ( Euro 0.40 extra )

Wiener Melange
( Espresso , koffielikeur en slagroom )
Irish Coffee
( Espresso , Jameson en slagroom )
French Coffee
( Espresso , Grand Marnier en slagroom )
Spanish Coffee
( Espresso , Tia Maria en slagroon )
Italian Coffee
( Espresso , Ameretto en slagroom )

Euro 3.75
5.50
5.50
5.50
5.50

Cocker's Coffee
( Espresso , Advocaat en slagroom )

4.40

DECAFE :
Elke koffievariant kan ook cafeinevrij ( Euro 0.25 extra )
SOYAMELK Euro 0,40

* THEE *
Div soorten thee per glas
Div soorten potje thee ( per persoon )
Verse muntthee per glas
Verse gember thee per glas
Verse gember,sinasappel thee per glas
Cupje honing Euro 0.40

Euro

1.95
2.60
2.60
2.60
3.50

* Melkproducten *
Warme chocomel ( Nutricia )
Tip slagroom Euro 0.85

Euro 2.40

Flesje chocomel Euro 2.45
Flesje Fristi
2.45
Melk /Karnemelk Euro 1.80
Karnejus Euro 2.60

* Cocker's patisserie *
Cocker's lekkernijen
( Met keuze uit koffie of thee )

Euro 5.40

Gebak assorti
Appelgebak
Appelgebak met slagroom

3.30
3.20
3.90

Cake met slagroom

2.80

Saucijzenbroodje

2.90

Losse bonbon

0.90

* FRISDRANKEN * ( per fles )
Pepsi Cola , Pepsi Cola Light , 7up, Sisi , Sourcy rood , Sourcy blauw
Lipton ice tea sparkling , Lipton ice tea green , Royal club cassis, Royal club tonic
Royal club bitter lemon , Appelsientje appelsap ( troebel )

Ranja met een rietje Euro 1.00

Vers gesperste Jus d'orange Euro 3.25

Smoothie ( op basis van vers fruit in combi met vers geperste jus d'orange ) Euro 4.35
( Wisselende smaken )

Euro 2.30
Euro 2.45

*WIJN *

Diverse wijnen , zie onze wijnkaart of vraag onze collega's naar de suggesties

* BIER *
Heineken fles
Palm fles
Wieckse witte fles
Radler fles 0.0%
Heineken 0.0%

Euro 2.90
3.10
3.10
3.00
2.90

*ALCOHOLISCHE DRANKEN *
Advocaat met slagroom
Jenever – Vieux – Berenburg
Underberg – Jagermeister
Port- Sherry ( medium / dry ) – Martini ( rosso / bianco )
Whisky
Franse Cognac
Buitenlandse Likeuren
Buitenlands gedistilleerd ( gin, div.baccardi. vodka etc )

* BORRELHAPJE *
•
•

Portie Bitterballen ( 8 st )
Portie Kipnuggets ( 8 st )

Euro 5.50
4.20

Euro 3.25
2.40
2.95
2.95
4.25
5.20
4.55
4.25

* LUNCH *
Dagelijks wisselende soep geserveerd met stokbrood

Euro 3.55

Snert ( seizoensgebonden ) geserveerd met stokbrood

4.25

Soep “ to go “ Euro 2.50

* Cocker's Brunch *

Euro 8.95

(Bestaande uit : koffie of thee naar keuze , vers geperste jus d'orange, bacon, eieren,
toast en roomboter )

* VERS BELEGDE BROODJES *
( Keuze uit zacht bolletje of stokbrood wit/bruin )
•
•

Waldkorncarre meerprijs Euro 1.00
Glutenvrij brood meerprijs Euro 0.40

BOLLETJE
Kaas jong belegen
V
Kaas Old Amsterdam
V
Ham
Rosbief
Tartaar
Gezond G
Eiersalade\
Brie
Huisgemaakte Tonijnsalade
Warm vlees met pindasaus

H

STOKBROOD

Euro 3.50
4.90
3.45
4.70
4.70
4.80
5.40
4.90
6.10
6.40

Euro 4.00
5.90
3.95
5.50
5.50
5.60
6.20
5.70
6.90
6.90

6.40

6.90

( Fricandeau )

Warm vlees met gebakken champignons en ui
( Fricandeau )

* Italiaans

Stokbrood *

( Stokbrood met kaas , salami, tomaat , ui en Italiaanse kruiden uit de oven )

H G * Salade Rosbief *

Euro 6.85

Euro 8.50

( Babyleaf sla, pijnboompitjes, uitgebakken spekjes, ei, komkommer, rosbief,dressing
stokbrood en roomboter )

* KROKETTEN *
–
–
–

–

Bolletje vleeskroket
Bolletje kalfsvleeskroket
Bolletje kaaskroket V
Bolletje garnaalkroket

Euro 3.50
3.80

3.95
4.35

2 vleeskroketten met brood en roomboter/mosterd
2 kalfsvleeskroketten met brood en roomboter /mosterd
2 kaaskroketten met brood en roomboter /mosterd V
2 garnalenkroketten met brood en roomboter /mosterd
•

Euro 5.75
6.35

6.65
7.45

Van elk een : 1 garnaalkroket en 1 kalfsvleeskroket, brood en roomboter/mosterd
Euro 6.90

Meerprijs stokbrood Euro 0.40

KINDERMENU : kroket of 5 kipnuggets met appelmoes, frites/mayonaise en ranja Euro 4.85
( Maximum leeftijd 12 jaar )
1 snee met boter en hagelslag of jam Euro 1.80 ( voor onze hele , hele kleine gasten )

* KALFSVLEES RAGOUT *
Kalfsvlees pasteitje Euro 5.50
Gegratineerde Ragout met ham& kaas op toast Euro 6.95

* COCKER's 12 uurtje *
Euro 8.10
– 1 boterham met eiersalade
– 1 boterham met vleeskroket
– 1 boterham met beleg naar keuze ( ham,kaas,rosbief )
*UITSMIJTERS *
( 2 boterham met beleg )

Ham en/of kaas
Rosbief
Bacon

Euro 6.20
6.95
6.95

Trio Uitsmijter
1 boterham met ham
1 boterham met kaas
1 boterham met rosbief

Euro 7,95

*COCKER's HAMBURGERS*
(Onze hamburgers zijn gemaakt van puur 100 % rundertartaar )
Broodje hamburger “classic ,sla tomaat,augurk,komkommer gebakken ui en ketchup “ Euro
Broodje hamburger met frites en gemengde salade
Broodje hamburger speciaal (= spiegel ei )
Broodje hamburger speciaal met frites en gemengde salade
Broodje hamburger met kaas/bacon
Broodje hamburger met kaas/bacon,frites en gemengde salade

5.50
8.30
5.85
8.80
6.60
9.50

( Al onze hamburgers zijn voorzien van gebakken ui/ ketchup en cupje mayonaise bij de frites )

* VISGERECHTEN *
Gerookte zalm met toast en roomboter Euro 12.50
Stokbrood met kruidenkaas en gerookte zalm Euro 7.80
* Cocker's Hawai *
Hawai snack
Euro 3.95
Stokbrood Hawai
5.50

*TOSTI's*
Tosti kaas V
Tosti ham
Tosti ham/kaas
Tosti kaas/tomaat V
Tosti ham/kaas/tomaat
Tosti kaas/salami
Tosti kaas/salami/tomaat
Tosti kaas/salami/tomaat/ui
Tosti kaas/bacon
Tosti kaas/bacon/ei

Euro 2.90
2.90
2.90
3.40
3.60
3.60
3.95
4.30
4.10
4.55

(eventueel ketchup,curry + Euro 0.40 )

H

*POFFERTJES*
( Onze poffertjes worden bereid volgens Oud-Hollands recept op
een authentieke koperen pofferplaat )

Poffertjes klein Euro 3.30
Poffertjes dubbel Euro 6.60
( Beiden zijn ook suikervrij verkrijgbaar , evt canderel )

* Eventueel hebben wij ook nog lunch suggesties geschreven staan , de collega's

willen u daar graag bij helpen *

•

* VLEESGERECHTEN*

Broodje warm vlees met pindasaus,frites en gemengde salade ( fricandeau ) Euro 9.50
Br warm vlees met gebakken champignons/ui ,frites en gemengde salade (fricandeau ) Euro 9.50
Supplement stokbrood EURO 0.40

Sate van de haas met frites
Sate van de haas met stokbrood
Kipsate met frites
Kipsate met stokbrood

Euro 11.25
10.25
11.25
10.25

Wienerschnitzel met frites en gemengde salade Euro 12.25
Kogelbiefstuk met frites en gemengde salade Euro 14.95
Kogelbiefstuk met brood en roomboter Euro 12.85
( alle gerechten met frites worden geserveerd met 1 cupje mayonaise )

* Supplementen *
Salade met dressing V
Euro 2.45
Appelmoes
1.60
Portie frites
2.80
Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
3.50
Toast met roomboter
1.80
Gebakken champignons
2.50
Ketchup,Curry,Mayonaise
0.50
Pindasaus
0.70

V = Vegetarisch
G = Gezond
H = Huisgemaakte

Heeft u vragen of last van allergieen meldt dit ons
Alle producten worden met zorg voor u gemaakt , soms bij drukte kan het ietsje langer duren
dan u misschien gewend bent ….

IJSKAART *
* Dame Blanche Euro 5.50
( 3 bol vanille ijs , chocolade saus en slagroom )
* Banana Split Euro 5.50
( 2 bol vanille ijs , banaan en slagroom )
* Sorbet Royal Euro 5,95
( 1 bol vanille ijs , 1 bol aardbei ijs , 1 bol pistache ijs ,vruchtjes en slagroom )
* Coupe Cerise Euro 5.50
(2 bol yoghurtbosvruchten roomijs met kersen en slagroom )
* Coupe Jus D'orange Euro 6.10
(1 bol vanille ijs overgegoten met klein scheutje likeur en verse jus d'orange )

Toetje van Cocker : 1 bol ijs naar keuze in een hoorn Euro 1.90

Diverse Milkshakes : ( VANILLE IJS
Euro 2.90

MET DAGVERSE MELK , SMAAK NAAR KEUZE )

IJSKOFFIE (huisgemaakt ) Euro 4.50

In het voorjaar en zomer voor de liefhebbers natuurlijk een ijsje van onze
ijscounter in diverse variaties

Iedere woensdag is het pannekoekendag , deze zijn standaard geserveerd met poedersuiker ,
stroop of honing.
Mogelijk is ook kaas , bacon tegen een meerprijs
Pannekoek vanaf Euro 6.50

Feestje :
Heeft u iets te vieren en/of andere wensen ? Voor Mr Cocker is dit geen probleem , geef u
wensen aan ons door en wij maken voor u een gezellige ochtend en/of middag van.
Volg ons ook op facebook of instagram @mrcocker.nl
Website www.mrcocker.nl
tel : 0621135583/0306032380

