AAN DE DIJCK
Restaurant | Bar | Events | Feesten & Partijen | Bruiloften
1 juni 2020
Wie had dat gedacht, ruim 2 maanden dicht..
We zijn nu gelukkig weer open, maar wel met verschillende maatregelen
waardoor wij hebben besloten onze menukaarten iets aan te passen.
Voor onze verkleinde dinerkaart hebben we een selectie gemaakt van onze best lopende
gerechten. Hier kunt u binnen eindeloos van genieten.
Voor op het terras hebben we een aparte kaart gemaakt. Buiten kunt u dus tijdelijk niet
dineren van de reguliere dinerkaart. Zo blijft het voor onze keukenvrienden haalbaar om
zoveel mogelijk de 1,5 meter in de keuken te handhaven.
Zo kunnen wij bij zowel goed als slecht weer de snelle & goede service
bieden die u van ons gewend bent.
De lunchkaart is voor binnen & buiten wel hetzelfde.
Zodra de maatregelen weer wat versoepelen hopen wij ook terug te
kunnen naar ons oude normaal.
Uiteraard staan we net zoals eerst weer graag voor u klaar en zelfs een dag extra!
Vanaf 1 juni gaan we namelijk ook de maandag open.
Allereerst als test, maar misschien wel blijvend.
Fijn dat u er weer bent in ieder geval, we hebben u gemist!

SMEREN
Brood met smeersels
€ 5,50

VOOR
Carpaccio € 10,90
Tomatenvinaigrette - croutons - krokante spek - tuinkers
+ truffelmayonaise: € 1,00
Spicy gamba’s € 9,20
Knoflookolie - limoen - stokbrood
Gerookte zalm € 10,25
met loempia’s - wasabimayo
Parelcouscous geitenkaas
€ 9,25
Zachte geitenkaas - granaatappeldressing - aardbei - bladerdeegcroutons
Oosterse kippenbouillon € 5,20
Met omelet - doperwten - stokbrood
Tomatensoep € 5,20
Tomaat - gember - wortel - stokbrood
Dijckplank € 11,75 p.p.
Soepje - gamba’s in kruidenolie - charcuterie brood - kruidenboter - aioli mini kroketje - gerookte zalm zoetzure komkommer

Heeft u een
allergie? Geef het
even aan, dan
kunnen wij hier
rekening mee
houden.

HOOFDGERECHTEN
Dijckburger
€ 16,50
Waardse burger - gemarineerde rode ui - pickles - tomaat - hamburgersaus - ei
Kaassaus? + € 0,75
Ribs - wings - burger
€ 16,50
spare ribs - chicken wings - Waardse burger
Toscaanse biefstuk
€ 19,95
aceto - rucola - parmazaan
2 stuks noordzeetong € 21,50
geroosterde citroen - seizoensgroenten
Camembert
€ 16,50
met groente & fruit dippers - tortilla
Carpaccio XL € 17,50
Belegd met salade
+ truffelmayonaise: € 1,00
Zeebaars € 19,50
met lauwwarme veggies

Maak je leuke foto’s?
Wij zien ze ook graag voorbij
komen!
Facebook & Instagram:
@aandedijck #aandedijck

NOG NIET VOL?
Pavlova
€ 6,80
Rood fruit - vanille ijs
Babse soes € 7,50
Warme chocoladesaus - slagroom - vanille ijs
Flensjestaart
€ 8,50
Witte chocolademousse - sorbetijs
Kazen € 8,50
Boeren kazen van kaasboerderij Jongehoeve
Quarantaine koffie
€ 7,50
Allerlei lekkers om goed aan je quarantaine figuurtje
te werken

FREAKY
Freaky hangop € 8,75
met aardbeien
Freaky Cookie dough € 8,50
Banaan - brownie - caramel - amaretti - chocolade
ijs
Freaky kinderdroom € 5,75
Vanille ijs - flensje nutella en ander zoet lekkers

KOFFIE
Koffie
€ 2,30
Espresso
€ 2,30
Dubbele Espresso
€ 3,90
Cappuccino
€ 2,50
Koffie Verkeerd
€ 2,50
Latte Macchiato
€ 2,90
met smaakje:
€ 3,95
Vraag naar de smaakjes bij de bediening
Warme chocolademelk
€ 2,50
met slagroom
€ 2,65
Thee
€ 2,30
Verse muntthee
€ 3,00
Verse gember thee
€ 3,00
Irish Coffee (Jameson)
Spanish Coffee (Tia Maria)
French Coffee (Grand marnier)
Italian Coffee (Amaretto)
Koffie Speciaal

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

LIKEUREN
Tia Maria
Baileys
Likeur 43
Amaretto
Cointreau
Drambuie
Grand Marnier
Sambuca
Limoncello
Kahlua

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

(Baileys, Cointreau, Tia Maria)
Kijk de koffiekaart op tafel voor de speciale
koffies

COGNAC
Courvoisier
Remy Martin
Calvados
Grappa
Hennesy

€ 5,25
€ 5,35
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

WHISKEY
Famous Grouse
Jameson
Jack Daniels
JW Red label
JW Black label
Ballentines
Four Roses
Glenfiddich
Southern Comfort

€ 4,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,50
€ 6,25
€ 3,80
€ 4,00
€ 5,20
€ 4,50

