MENU

SINDS 1 MAART 2018

VOORGERECHTEN
CARPACCIO

*VAN DE PLANK* V.A. 2 PERS.
10,90

tomatenvinaigrette - croutons

*GELUK KUN JE VERMENIGVULDIGEN
DOOR TE DELEN*

krokante spek - tuinkers

DIJCKPLANK

+ truffelmayonaise + 1,00

11,75 P.P.

soepje - gamba’s in kruidenolie

ZALM & SUSHI

11,00

aioli - mini kroketje- gerookte zalm

rauw gemarineerde zalm
soja saus - krokante sushi van zalm

*DO IT YOURSELF PEKING EEND*

PROEVERIJ ‘ASIAN STYLE’
10,50

hoisin gekonfijte eend - prei
komkommer - pannenkoekjes - zelf rollen

TONIJNTARTAAR & LOLLY

charcuterie - brood - kruidenboter

15,00 P.P.

oosterse bouillon met noodles
wonton van garnalen - springroll kreeft
sashimi van zalm - steamed bun met
pikante gamba - wakame - sojasaus - wasabi

12,90

pikant - picalilly creme - avocado

BUIKSPEK & COQUILLE (J)

VOOR DE KIDS

12,50

bloemkoolcrème - haringkaviaar
krokante aardappel

TZATZIKI 2.0 *VEGA*

VOORGERECHT
9,95

yoghurt creme - geitenkaas

5,25

tomatenvinaigrette - parmezaan
pijnboompit

komkommer - kaaskoekje

STEAK TARTARE

KLEINE CARPACCIO

11,50

klassiek - truffelmayo - toast - eigeel

TOMATENSOEPJE

3,00

basilicumolie

HOOFDGERECHT
FAKE TARTARE *VEGA*

9,00

tartaar van trostomaat - brioche

10,50

knoflookolie - stokbrood

BISQUE VAN KREEFT
*CHEFS SPECIAL*

SOEP VAN HET SEIZOEN

MINI KROKETJES

6,00

friet - appelmoes - mayonaise - komkommer

FRIKANDEL

6,00

friet - appelmoes - mayonaise - komkommer

9,50

KIPNUGGETS

6,00

friet - appelmoes - mayonaise - komkommer

coqnacroom - croutons

TOMAAT - WORTEL - GEMBERSOEP

6,00

nacho’s - kaas - gehakt

groene kruiden

GAMBA’S

NACHO’S

5,50
5,75

TOETJEEEE!
FREAKY KINDERDROOM
vanille ijs - zoet lekkers

6,00

HOOFDGERECHTEN

NAGERECHTEN

TOURNEDOS

24,50

pepersaus - taartje van boerenkaas en
aardappel - gerookte sjalot - bloemkool

CHATEAUBRIAND (J)
VOOR 2 PERSONEN

PINA COLADA (J)
gegrilde ananas - kokosijs - bavarois

WIT - ZWART
27,50 P.P.

gebraden dubbele biefstuk van
de haas - paddenstoelen - mouseline
truffeljus

POLDERHOEN

cremeux van witte chocolade

9,00

perensorbetijs

CHAMPAGNE
20,00

aioli - salade - friet

WAARDSE BIEFSTUK

sesamtaartje - zwart sesam ijs

huisgemaakte perentaart - yoghurt

19,50

SPARE RIBS

9,50

PEER

borstfilet - rouleaux - gekonfijt pootje
pastinaak - dragonjus

21,50

gebakken waardse biefstuk
kruidenboter - brood - eigen jus

8,75

mango crème - bosvruchtenijs
sabayon van champagne en vanille

FREAKY STROOPWAFEL

18,50

belegd met salade
+ truffelmayonaise + 1,00

6,00

vanille ijs - zoet lekkers

KAAS

TAGIATELLE KROKANTE GEITENKAAS
* VEGA*

8,75

stroopwafel ijs- kruimels - caramel

FREAKY KINDERDROOM

CARPACCIO XL

12,50

5 soorten kaas - wisselend brood

18,50

zoetigheid

romige truffelsaus - groenten
gefrituurde geitenkaas

KOFFIE & LEKKERS

DIJCKBURGER (J)
(OOK VEGA TE BESTELLEN)

met 4 friandises

7,50

koffie/thee of cappuccino

16,50

waardse burger - rode ui chutney
huisgemaakte mayonaise
tomaat - bacon
+ kaassaus + 0,75

latte macchiato of
gember/muntthee + 1,00

* (J) VAN DE JOSPER GRILL

BOUILLABAISSE ‘AAN DE DIJCK’

22,50

diverse soorten vis - gamba
coquille - schelpjes - groene groenten

TONIJNSTEAK & RATATOUILLE (J)

9,00

24,00

gegrilde yellowfin tonijn
warme tomatenvinaigrette

CATCH OF THE DAY

DAGPRIJS

VEGA SPECIAL

DAGPRIJS

