AAN DE DIJCK
Restaurant | Bar | Feesten & Partijen | Bruiloften

In maart 2018 zijn wij Restaurant & Bar ‘Aan de Dijck’ gestart.
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 bijna de hele week voor u
klaar voor een heerlijke koffie, een lunch of diner of uw feest!

Er valt altijd iets te vieren aan de Dijck!
Naast ons restaurant en terras beschikken wij ook over een feestzaal
waar u met uw gezelschap kunt genieten van al het lekkers dat onze
keuken en bar te bieden heeft!
Het is ook mogelijk om de volledige locatie af te huren.
U vraagt, wij draaien. Onder dit motto zorgen wij graag dat u het aan
niets ontbreekt! Grote en kleine groepen, bruiloften of jubilea,
borrels, barbecues of buffetten. Alles kan! Wij zullen ervoor zorgen
dat u en al uw gasten met veel plezier terug zullen kijken op uw dag!

VOORGERECHTEN
Brood met smeersels

€ 5,50

Carpaccio van rund
€ 10,90
Tomatenvinaigrette - croutons - krokante spek - tuinkers
+ truffelmayonaise: € 1,00
Spicy gamba’s
€ 9,20
Knoflookolie - limoen - stokbrood
‘Vangst’
€ 11,20
Gerookte zalm - rillette van forel – garnalenbitterbal
Polderwild
€ 9,50
Pitabroodje pulled goose - wildkroket – paddenstoelentapenade - brood

Ook vegetarisch te bestellen:
Rendang - kaaskroketje - paddenstoelentapenade
Kalfsgehaktbal met truffel
€ 10,50
‘De nieuwe hit van de Krimpenerwaard’
Soep van het seizoen € 5,75
Vraag ernaar bij de bediening
Tomatensoep
€ 5,20
Tomaat - gember - wortel - croutons
Dijckplank
€ 11,75 p.p.
(te bestellen vanaf 2 personen)
Soepje - gamba’s in kruidenolie gedroogde worstsoorten - brood - kruidenboter - aioli mini kroketje - gerookte zalm zoetzure komkommer
Extra item? € 1,00 per stuk!

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
Burger & ribs
€ 17,50
Waardse burger & Spare ribs
Waardse biefstuk
€ 20,50
Gepofte knolselderij puree - truffeljus - hazelnootcrumble
2 stuks noordzeetong
€ 22,50
Geroosterde citroen - groenten van het seizoen
Camembert
€ 16,50
In brood - lekkernijen
Carpaccio XL € 17,50
Belegd met salade
+ truffelmayonaise: € 1,00
Makreel
€ 19,50
Zwarte bonen saus - kokosrijst - mangosalsa
Sukade á la Arie € 19,50
Rode wijn jus & lekkers
Boerderijkip
€ 17,50
Currysaus - pompoen - koriander

NOG NIET VOL?
Bisquitrol
€ 7,25
Nutella crème - M&M’s - frambozenijs

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

Babse soes
€ 7,90
Warme chocoladesaus - slagroom - vanille ijs
Crème brûlée € 7,75
Winterse specerijen - gebakken appel – kaneelijs
Kokos bavarois
€ 8,25
notentaartje - gemberkletskop - ananasijs
Kazen
€ 8,50
Boeren kazen van kaasboerderij Jongehoeve
Quarantaine koffie
€ 7,50
Allerlei lekkers om goed aan je quarantaine figuurtje te
werken

FREAKY
Freaky ‘Ik heb er geen kracht meer voor’ € 8,75
Warme kersen - vanille ijs - flensje - suikerspin
Freaky Koekiemonster € 8,75
Brownie - koekjes caramel - cookie dough ijs
Freaky kinderdroom € 5,75
Vanille ijs - suikerspin 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)
€ 6,00
Spanish Coffee (Tia Maria)
€ 6,00
French Coffee (Grand marnier)
€ 6,00
Italian Coffee (Amaretto)
€ 6,00
Koffie Speciaal
€ 6,00
(Baileys, Cointreau, Tia Maria)

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

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

