LUNCHKAART
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!

*BROOD*
Clubsandwich ‘zalm of kip’
1. Gerookte zalm - oude kaas - kropsla - citroenmayonaise - friet € 12,50
2. Kip - spek - kaas - mosterdmayonaise - friet € 10,50
Witte bol Vitello Tonato
€ 9,75
Kalfsrosbief - tonijnmayonaise - rode ui - kappertjes
Dijckburger (ook vega te bestellen) € 16,50
Waardse burger - rode ui chutney - huisgemaakte mayonaise - tomaat - bacon
Kaassaus? + € 0,75
Open sandwich carpaccio € 10,50
Tomatenvinaigrette - croutons - krokante spek - tuinkers
+ truffelmayonaise: € 1,00
Carpaccio XL € 17,50
Belegd met salade
+ truffelmayonaise: € 1,00
Tosti proeverij
€ 10,50
ham/kaas - brie/parmaham - tomaat/kaas/chorizo
Twaalf uurtje ‘vis’ € 13,25
Klassieke kreeftensoep - broodje garnalenkroket/cocktailsaus broodje gerookte zalm

Twaalf uurtje ‘vlees’ € 11,25
Tomatensoep - broodje Waardse kroket - broodje carpaccio
Kroketten

€ 7,50 (brood) - € 8,75 (friet)
Met brood of met friet

Dijcksmijter € 9,50 (ook vega te bestellen)
Ham - kaas - gebakken ui - paprika - spek

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

*VAN DE PLANK*
‘GELUK KUN JE VERMENIGVULDIGEN DOOR TE DELEN’
(alleen te bestellen vanaf 2 personen)
Dijckplank € 11,75 p.p.
Soepje - gamba’s in kruidenolie - charcuterie brood - kruidenboter - aioli mini kroketje - gerookte zalm zoetzure komkommer
Proeverij ‘Asian Style’ € 15,00 p.p.
Oosterse bouillon met noodles - wonton van garnalen - springroll kreeft sashimi van zalm - steamed bun met pikante gamba - wakame - sojasaus - wasabi
Nacho’s
€ 8,50 per schaal
Nacho’s met gehakt & tomaat - gesmolten kaas - crème fraîche chili saus - kidney - koriander - jalapeño
*Ook vega te bestellen

*SOEPEN* & *SALADES*
Tomaat - wortel - gembersoep
Soep van het seizoen

€ 5,50
€ 5,75

Salade geitenkaas
€ 10,50
Lauwwarme geitenkaas - honing - mosterddressing - pecannoten - croutons - frisse salade
- geroosterd bruin brood
Ceasar salad
€ 10,50
Gegrilde kip - bacon - oude boerenkaas - zacht gekookt ei

*DESSERT LUNCH*
3 bollen sorbetijs € 5,75
Met slagroom
Snicker
€ 9,50
Pinda ijs - chocolademousse - caramel bavaroise crumble van pinda - saus van caramel
Freaky Wafel
€ 8,75
Vanille ijs - chocoladesaus - aardbeien
Freaky kinderdroom € 6,00
Vanille ijs - zoet lekkers
Koffie & Lekkers
€ 7,50
Koffie/thee of cappuccino met 4 friandises
Latte Macchiato of Gember/Muntthee
+ € 1,00

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

