* Espresso Koffievariaties *

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

ILLY

Euro 2.30
3.10
2.30
2.50
2.60
2.80
2.30
3.25

Voeg een smaak toe aan uw koffie : chocolade , caramel,hazelnoot 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 )
Cocker's Coffee
( Espresso , Advocaat en slagroom )

Euro 3.95
6.95
6.95
6.95
6.95
5.95

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,sinaasappel thee per glas
Cupje honing Euro 0.40

Euro 2.10
2.70
2.80
2.80
3.70

* Melkproducten *
Beker Warme chocomel ( Nutricia )
Tip slagroom Euro 0.85
Flesje chocomel
Flesje Fristi

Euro 2.50

Euro 2.60
2.60

Melk /Karnemelk Euro 1.80
Karnejus

Euro 2.80

* Cocker's patisserie *
Cocker's lekkernijen
( Met keuze uit koffie of thee )
Gebak assortiment
Appelgebak
Appelgebak met slagroom
Cake met slagroom
Saucijzenbroodje
Kaasbroodje ( Vega )
Bonbonnetje

Euro 5.95

Euro 3.50
3.40
4.10
2.90
3.00
2.90
0.95

“ Dinsdag en Zaterdag tot 12 uur Koffie of Cappuccino met
Appeltaart met Slagroom Euro 6,20 “

* FRISDRANKEN * ( per fles )
Pepsi Cola , Pepsi Max , 7up, Sisi , Bronwater rood , Bronwater blauw
Lipton ice tea sparkling , Lipton ice tea green , Royal club cassis, Royal club tonic
Royal club bitter lemon , Appelsientje appelsap ( troebel ) Euro 2.60

Vers gesperste Jus d'orange Euro 3.50
Smoothie ( op basis van vers fruit in combi met vers geperste jus d'orange ) Euro 4.50
( Wisselende smaken )

Vrijdag start v/h weekend dus ===== borrelmiddag ! Bij elke Mix, glas wijn of biertje
1 bitterbal erbij!

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

* BIER *
Heineken fles
Palm fles
Radler fles 0.0%
Heineken fles 0.0%
Wisselbieren fles

Euro 2.90
3.10
3.00
2.90
3.75/
4.50

*ALCOHOLISCHE DRANKEN *
Advocaat met slagroom
Jenever – Vieux – Berenburg
Underberg – Jagermeister
Port ( rood/wit )
Sherry ( medium / dry ) – Martini ( rosso / bianco )
Whisky
Franse Cognac (Remy Martin V.S.O.P)
Buitenlandse Likeuren (Grand Marnier,Drambuie, Cointreau etc.)
Buitenlands gedistilleerd ( gin, div.baccardi, vodka etc )

Euro 3.50
2.60
3.20
2.95
3.20
4.50
6.00
5.00
4.60

'' Cocker's Cocktails “
Gin Tonic
Bacardi Cola ( pepsi )
Bacardi Lime Ice Tea
Campari orange ( vers )
Campari '' on the rocks “
Martini Rosso ( rode vermouth, tonic, ijs,sinasappel )
Martini Bianco ( witte vermouth, tonic, ijs,limoen)
Negroni (gin,campari, rode vermouth, ijs,sinasappel )
Tomaatje ( pernod ,grenadine, ijs, plat water )
Crodino (Alcohol vrij genieten)

* BORRELHAPJE *
•
•
•
•
•

Portie Bitterballen ( 8 st )
Euro 5.50
Portie Kipnuggets ( 8 st )
4.20
Olijfjes zonder pit
4.00
Nootjes gemengd
3.00
Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter 3.75

Euro 7.20
7.20
7.20
8.10
4.60
5.90
5.90
12.40
6.95
3,75

* Private Lunches mogelijk, reserveren vooraf ( aparte hoek )

* LUNCH *
Dagelijks wisselende soep geserveerd met stokbrood
Euro 3.55
Dagelijks wisselende soep geserveerd met gemengde salade
7.05
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,
eieren,bacon, toast en roomboter )

* VERS BELEGDE BROODJES *
( Keuze uit zacht bolletje wit/bruin of stokbrood wit )
• Waldkorncarre meerprijs Euro 1.00
• Glutenvrij brood meerprijs Euro 0.40

BOLLETJE
Kaas jong belegen Vega
Kaas Old Amsterdam Vega
Ham
Rosbief
Tartaar
Gezond
Eiersalade
Brie
Huisgemaakte Tonijnsalade
Warm vlees met pindasaus
( Fricandeau )
Warm vlees met gebakken champignons en ui
( Fricandeau )

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

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

Euro 6.85

H G * Salade Rosbief *
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 6.20
6.80
7.10
7.90

Van elk een : 1 garnaalkroket en 1 kalfsvleeskroket, brood en roomboter/mosterd
Euro 7.35

Meerprijs stokbrood Euro 0.40

KINDERMENU : kroket ,knackworst of 5 kipnuggets met appelmoes, frites/mayonaise
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 8.20
– 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
Euro 6.20
Rosbief
6.95
Bacon
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 5.85
Broodje hamburger met frites en gemengde salade
8.60
Broodje hamburger speciaal (= spiegel ei )
6.00
Broodje hamburger speciaal met frites en gemengde salade
8.95
Broodje hamburger met kaas/bacon
6.80
Broodje hamburger met kaas/bacon,frites en gemengde salade
9.75
( 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 3.00
2.90
3.10
3.50
3.60
3.80
4.20
4.40
4.20
4.60

(eventueel ketchup,curry + Euro 0.60 )

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 )
H *Pannekoek* : Standaard met stroop,suiker of honing Euro 6.50
Mogelijk ook kaas of bacon tegen een meerprijs Euro 0.60
* 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 9.75
Br warm vlees met gebakken champignons/ui ,frites en gemengde salade (fricandeau ) Euro 9.75
Supplement stokbrood EURO 0.40

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

Euro 12.50
11.25
12.50
11.25

Wienerschnitzel met frites en gemengde salade Euro 13.75
Kogelbiefstuk met frites en gemengde salade Euro 14.95
Kogelbiefstuk met brood en roomboter Euro 13.50
( alle gerechten met frites worden geserveerd met 1 cupje mayonaise )

* Supplementen *
Salade met dressing V
Euro 3.50
Appelmoes
1.80
Portie frites
3.00
Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
3.75
Toast met roomboter
2.00
Gebakken champignons
3.50
Ketchup,Curry,Mayonaise
0.60
Pindasaus
0.80

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 6.50
( 3 bol vanille ijs , chocolade saus en slagroom )
*Coupe Cocker Euro 8.50
( 3 bol vanille ijs , advocaat en slagroom )

* Ananas Royal Euro 5.75
( 2 bol vanille ijs , ananas , en slagroom )
* Coupe Jus D'orange Euro 7.50
(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
Vraag naar onze wisselende smaken
2 bol naar keuze met slagroom Euro 5,95
3 bol naar keuze met slagroom Euro 8.95
Vraag naar onze wisselende smaken
Diverse Milkshakes : (vanille ijs met dagverse melk, smaak naar keuze )
Euro 3.50
IJSKOFFIE (huisgemaakt ) Euro 4.85

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

Feestje :
Heeft u iets te vieren en/of andere wensen ? Voor Mr Cocker is dit geen probleem , geef uw
wensen aan ons door en wij maken voor u een gezellige ochtend en/of middag van.
Volg ons op facebook of instagram @mrcocker.nl
Website www.mrcocker.nl
tel : 0621135583/0306032380
Onze nieuwe snoep -en cadeauwinkel vindt u achter in de zaak !

