
Onze leveranciers
De koffie van Beautiful People is voorzien van het 

Rainforest Alliance Keurmerk, een van de strengste 
milieucertificaten ter wereld.

Bij Bierbrouwerrij de Prael in Amsterdam werken mensen 
met een psychiatrische achtergrond volop mee aan het maken 

van een (h)eerlijk product.

Bij de Klompenhoeve in Egmond werken mensen 
met een verstandelijke beperking, zij maken biologische 

producten; proef de aandacht!

Onze buur-banketbakkerij Bak’m is net als onze stichting, 
een leerwerkbedrijf waar mensen met een psychiatrische 

achtergrond actief werken aan herstel en participatie.

Onze broodbakkerij Fermento heeft drie locaties in Alkmaar 
en omgeving. Ze bieden dagbesteding aan mensen met een 

verstandelijke beperking.

Dranken
hapjes & taart

De Oude
Keuken

De Oude Keuken
Bijzonder in alle opzichten

Aan de rand van de Bakkumse duinen vindt je in een monumentaal 
gebouw restaurant/grand café De Oude Keuken. Bij ons kun je 

terecht voor koffie, thee, taart of voor een heerlijke lunch. Tevens 
zijn wij een geschikte vergader- of feestlocatie. Jouw bestelling 
wordt met aandacht en plezier geserveerd door onze (leerling) 

medewerkers. 

Biologisch eten & drinken
Breng vooral een bezoek aan DOK als je van lekker houdt. De 

producten die we gebruiken zijn bij voorkeur ambachtelijk, 
biologisch en afkomstig van collega sociaal-ondernemers. Zo kun je 

bijvoorbeeld genieten van taart van leer-werkbedrijf Bak'm, 
geitenkaas van De Klompenhoeve en als het even kan komen de 

groenten vers uit de Heemskerker Duintuin. 

Bijzonder leren & werken
DOK is een sociale onderneming. Dit betekent dat de mensen die bij 

DOK werken een kans krijgen op de arbeidsmarkt. Zij hebben een 
bijzondere uitdaging, maar dat weerhoudt ze er niet van om van 

grote meerwaarde te zijn. In een leer-werktraject worden zij door 
onze medewerkers en vrijwilligers opgeleid. Met elkaar zorgen we 

ervoor dat jij je als gast bijzonder welkom voelt!

Op een monumentale plek
De Oude Keuken huist in een rijksmonument, middenin een prachtig 

bos- en duingebied. Je kunt een bezoek aan ons dus uitstekend 
combineren met een fietstocht of wandeling. Rust even uit op ons 
zonnige terras en geniet van het zicht op de Watertoren. Bekijken 

binnen de verrassende exposities. En misschien tref je het: op twee 
zondagenmiddagen per maand trakteren we je op livemuziek. 

Neem een kijkje bij ons op social media!



WIJNEN & BIERENSMOOTHIES, SAPPEN & FRIS
BIJZONDERE BIEREN
Sancti Adalberti 5
Dubbel (6.5%)
Triple (7.5%)
Blond (57%)

Prael 5
Weizen (5.4%)
Bitterblond (6.7%)

Alkmaars 5
Ryus (4.7%)

Wisselend bier van de fles
Ons personeel vertelt u hier graag over

TAPBIEREN
Gulpener (bio) 4

Seizoensbier van Gulpener 5

WIJNEN
Wit                                                                  glas   |   fles
Moods | Sauvignon blanc / Verdejo                          4.5    23.5
Nieuwe en hippe Spaanse wijnen: geurig 
en bloemig van smaak

Terre Del Nose | Pinot grigio                                      5    25
Soepele terras- of borrelwijn van Pinot Grigio. 
Zacht van geur: nectarine, ananas, citrus en bloemen

Rosé 
Terre Del Nose | Pino Grigio                                       5    25
Verrassende Pinot Grigio Rosé. Zacht rosé en
 helder van kleur met wat koperachtige tinten.

Rood
Pour le vin | Syrah                                                4.5    23.5
Een zijdezachte Zuid-Franse wijn met de 
complexe aroma’s van viooltjes, cassis,
donker fruit, tabak en koffie

Moods | Tempranillo / Shiraz                                   4.5    23.5
Nieuwe en hippe Spaanse wijnen. Geurig en 
vol van smaak is deze blend van 
Tempranillo en Shiraz.

KOFFIE, THEE & TAART
KOFFIE
Koffie 2.9

Cappuccino 3.3

Koffie verkeerd 3.5

Flat White 3.5

Latte macchiato 3.5

Espresso 2.8

Grote koffie 4.5

Havermelk 0.5

BIJZONDER KOFFIE’S
DOK koffie 4.5
Karamelsiroop, espresso,
melkschuim en slagroom

Hazelnoot koffie 4.5
Hazelnootsiroop, espresso,
melkschuim en slagroom

Cafe Mocha 4.5
Chocoladesiroop, espresso, 
melkschuim en slagroom 

THEE
Verse muntthee 3.5
met fairtrade honing

Verse gemberthee 3.5
met honing en sinaasappel

Diverse smaken 2.5

CHOCOLADEMELK
Hot Tony’s Chocolonely 4

Tony karamel 4.5

Met echte slagroom 0.7

SAPPEN
Verse jus d’orange 4

Schulp appelsap 3.5

Schulp appel-vlierbes 3.5

Schulp perensap 3.5

Schulp tomatensap 3.5
Alle sappen van De Schulp zijn 
biologisch 

VOOR ONZE JONGSTE 
GASTEN
Poffertjes 6
Met roomboter en poedersuiker 

Tosti kaas 5

Tosti ham/kaas 5.5
Portie bio friet 4 
met ketchup of mayo

ZUIVELDRANKEN
Melk 3

Karnemelk 3

Fristi 3

Chocomel 3

BOERDERIJS
BIOLOGISCHE
RUIME KEUZE

BIJZONDERE HAPJES
Portie bitterballen (6 st.) 6

Portie vega bitterballen (6 st.) 6

Portie jackfruit kroketten (6 st.) 7.5

Nacho’s, tortillachips met dips 7

Nacho’s cheese 9.5

Plankje brood met dips 7  

LEKKER ERBIJ
Scones per stuk 2.5
Met slagroom en bio jam

FRISDRANKEN
Coca Cola/Cola Zero 3

Fanta Sinas, Sprite 3

Ice Tea (Walden Bio) 3.2

Rivella 3.2

Spa rood of blauw 2.7

Spa rood of blauw 75cl 5

Limonade 1.5

Kan limo 5

Kan muntwater 3.5

TAART VAN BAK’M
EN FERMENTO
Appeltaart 5
Ambachtelijk en (h)eerlijk! 

Worteltaart 5
Onze luchtige aanrader

Vijg amandeltaart 4.5
Gezellig om te delen!

Limoen kwarktaart 5
Fris & zacht

Wisselende seizoenstaart
Vraag het onze medewerkers! 

SMOOTHIES
      Green Booster 6.5   Xtra Energy 6.5
Appel, peer, kiwi en munt                Aardbei en banaan

HIGH TEA
Wereldberoemd in Castricum

en mogelijk op afspraak 
vanaf 2 personen. 22.5

VOOR DE VROEGE 
VOGELS

Biologische croissant met roomboter, 
biologische aardbei-rabarberjam met 

Alpro kokus yoghurt, huisgemaakte 
granola & een kop koffie of thee met 

free refill 9.5 

ALCOHOLARME BIEREN
Zwarte Ruiter (0.3%) 4.5

Jopen NON IPA (0.3%) 4.5

ALCOHOLVRIJE BIEREN
Amstel Radler 3.5

Budels 0.0 3.5


