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In maart 2018 zijn wij Restaurant & Bar ‘Aan de Dijck’ gestart. Een nieuwe zaak, met
een vernieuwend concept. Een droom die uit is gekomen en waar vol passie en
liefde voor het vak wordt gewerkt aan een beleving voor u!
In de keuken staat onze “JOSPER Grilloven”: de nieuwste manier van bereiden van
robuuste gerechten met kracht. De Josper draait volledig op houtskool, dus er komt
geen elektriciteit of gas aan te pas. Het houtskool in de afgesloten Josper oven
wordt intens heet (>400 c) waardoor er een heerlijke ‘smokey-taste’ ontstaat.
Niet al onze gerechten op de kaart komen van de Josper. De gerechten die op de
Josper bereid worden staan aangegeven met:
De Josper grill gebruiken wij vooral tijdens het diner voor de warme gerechten. Dus
mocht u dit willen proberen dan zien wij u graag een keertje tijdens het diner!

De naam zegt het al.. Het ligt aan de dijk en dat betekent natuurlijk ook; aan het
water! Ons ruime terras kijkt uit over het water, wat ervoor zorgt dat u zowel
buiten als binnen kunt genieten van ons restaurant. Een ongedwongen zaak, zowel
zakelijk als voor uw ontspanning. Onze brigade staat van woensdag t/m zondag voor
u klaar voor een heerlijke koffie, een lunch of diner of uw feest!

BROODJES
Clubsandwich
€ 9,25
Kipschnitzel - spek - kaas - 2.0
Speltbol zalm
€ 9,80
Salade - boeren oude kaas
Open sandwich carpaccio € 11,50
Vinaigrette met kruiden - krokante pancetta
+ truffelmayonaise: € 1,00
Twaalf uurtje 2.0 € 10,70
Mini kroket - broodje ham/kaas - mosterdsoep
Pan tosti
€ 7,20 (ook vegetarisch te bestellen)
Ham - kaas - gebakken lekkernijen (ui/paprika) - gebakken ei
Witte bol STAP € 7,50 (ook vegetarisch te bestellen)
Sla - tomaat - avocado - pancetta (krokant)
Wentelteefjes
€ 8,50
Met warme kersen - zoete crème fraîche
Kroketten

€ 7,40 (brood) - € 8,50 (friet)
Met brood of met friet
Vitello Tonnato € 11,50
Sandwich - gedroogde tomaat - tonijnmayonaise - olijven
Steak Sandwich € 18,50
Brood - biefstuk - gebakken ui - truffelmayo - zuur

SALADES
Salade Geitenkaas
€ 11,25
Op geroosterd boerenbruin - vijgen granaatappeldressing bladerdeegcroutons
Salade Parmaham
€ 12,75
Parmaham - olijven - tomaat - kaas pijnboompitten - kapperappeltjes limoenmayonaise

SOEPEN
Tomaat
€ 5,25
Geroosterde tomaat - basilicumolie - stokbrood
Mosterdsoep
€ 6,50
Tuinkers - stokbrood
Kippen bouillon
€ 5,50
Met een kwartelei - stokbrood - garnituur

VAN DE PLANK
-

‘GELUK KUN JE VERMENIGVULDIGEN DOOR TE DELEN’
Dijckplank € 9,95 p.p.
Soepje - gamba’s in kruidenolie - serranoham - truffelsalami - ossenworst kaasbitterballen - zalm - brood - boter - aioli - ingemaakte groenten

Vleesplank
€ 10,50 p.p.
Serranoham - truffelsalami - gerookte biefstuk - busbroodje Groene Hart - mini hamburger
Visplank
€ 12,50 p.p.
Zalm - gebakken scholfilet - gamba’s - garnalen bitterballetjes - tonijn spread - stokbrood
Elk extra item: € 1,00 per stuk.
Planken alleen te bestellen vanaf 2 personen

STOL
W’EI’TJES
Van de SnoekVliet hoeve in Stolwijk
Uitsmijter
€ 7,60
Beleg naar keuze - ham - kaas - spek
Dijcksmijter € 10,50
Ham - kaas - gebakken ui - paprika - spek
Stokbrood roerei
€ 9,30
Spek - tomaat

BIJ DE
BORREL
Tussen 12.00 - 17.00 uur en 20.00 -22.00 uur
Bier ’Macho’s’
€ 7,50
Nacho’s met gehakt & tomaat - gesmolten kaas crème fraîche - chili saus (2/3 personen)
Kaasplank € 13,00
Boerenkaas soorten - kaasbitterballen - mosterd honing (2/3 personen)
Mini kroketjes 6 stuks

€ 5,40

Garnalenbitterballen 6 stuks
Bittergarnituur
8 stuks
€ 6,50
16 stuks
€ 12,50

€ 9,00

