
MENU

SINDS 1 MAART 2018



BROOD MET SMEERSELS 7,50

CARPACCIO 12,90
tomatenvinaigrette - croutons

parmezaanse kaas - krokante spek

pijnboompitten 

+ truffelmayonaise = + 1,00

ZALM & SUSHI 13,50
wasabi-yuzu vinaigrette 

gepekelde komkommer - nori

GAMBA’S & SERRANOHAM 11,75
gebakken gamba’s - serranoham

watermeloen - basilicum hangop

GEIT & BIET *vega* 10,50
crème van geitenkaas - gel van biet

gemarineerde biet - bietenwafeltje

BURRATA & TOMAAT *vega* 9,75
focaccia - gel van tomaat 

basilicum - gemarineerde tomaat

crumble van tomaat

TONIJNTARTAAR 14,50
sojasaus - wasabi spongecake

citrusmayo - wakame - furikake

STEAK TARTARE 13,25
aardappelpopcorn - scharrelei crème

brioche toast - truffelmayo

BISQUE VAN KREEFT 9,50

TOMAAT - WORTEL - GEMBERSOEP *VEGA* 6,00

SOEP VAN HET SEIZOEN 6,75

*GELUK KUN JE VERMENIGVULDIGEN  
DOOR TE DELEN*

DIJCKPLANK 13,50 P.P. 
soepje - gamba’s in kruidenolie

charcuterie - brood - kruidenboter

aioli - mini kroketje - gerookte zalm 

VISPLANK 15,50 P.P.
bisque - sushi zalm

gerookte zalm - calamaris

gebakken gamba - garnalenkroketje

stokbrood - aioli

VOORGERECHT

KLEINE CARPACCIO 7,25
tomatenvinaigrette - parmezaan
pijnboompit - krokante spek 
+ truffelmayonaise = + € 1,00

TOMATENSOEPJE 3,00

HOOFDGERECHT

NACHO’S 6,00
nacho’s - kaas - gehakt

MINI KROKETJES 7,50
friet - appelmoes - mayonaise - komkommer

FRIKANDEL  7,50
friet - appelmoes - mayonaise - komkommer

KIPNUGGETS 7,50
friet - appelmoes - mayonaise - komkommer

TOETJEEEE!

FREAKY KINDERDROOM 6,00
vanille ijs - zoet lekkers

VOORGERECHTEN

VOOR DE KIDS

*VAN DE PLANK* V.A. 2 PERS.



HERTENBIEFSTUK 24,50
pastinaak - jus van eekhoorntjesbrood
marmelade van ui

WAARDSE RIB EYE (500 GRAM) (J)
VOOR 2 PERSONEN 29,50 P.P.
pepersaus - gebakken witlof
aardappelmousseline

WAARDSE BIEFSTUK 23,00
gebakken waardse biefstuk 
brood - kruidenboter - kalfsjus
zacht gegaarde aardappel

CARPACCIO XL 21,75
belegd met salade
 + truffelmayonaise + 1,00

DIJCKBURGER (J)
(OOK VEGA TE BESTELLEN) 16,50
waardse burger - rode ui chutney
huisgemaakte mayonaise
tomaat - bacon 
+ kaassaus + 0,75

AZIATISCHE KIP 20,50
gebakken borstfilet - summerrol met 
pikante kip - chilipeper - sojasaus

KALFSSUKADE 22,50
zacht gegaard - rucola stamppot
zoetzure ui - krokante aardappel - truffeljus

SPARE RIBS  20,00
kerrieknoflooksaus - coleslaw 

VARKENSHAAS 22,00
iberico varken - paddenstoelen
romige kalfsjus - gebakken witlof

OPEN RAVIOLI *VEGA* 18,50
bundelzwam - ricotta - truffelsaus

ZEEBAARS 22,50
gepofte wortel - shitake - tom kha kai

ZEEDUIVEL 23,50
pancetta - bloemkool - hazelnoot

CHEF’S CHOICE DAGPRIJS

VEGA SPECIAL DAGPRIJS

AL ONZE GERECHTEN WORDEN 
GESERVEERD MET FRIET EN SALADE

MOULLEUX 9,50
pure chocolade taartje met kern  
van witte chocolade - mango ijs
calamansi gel - crumble van yuzu

PANNA COTTA & MACARON 9,25
yoghurt - amarena-yoghurt ijs

TWIX 9,75
biscuit - chocomousse - parfait
krokante caramel - twix ijs

BOMBE VAN WITTE CHOCOLADE 9,75
frambozengel - lychee ijs 
frambozen crumble

FREAKY BANANENSPLIT 9,25
banaan - vanille ijs 
chocolade saus - slagroom

FREAKY STROOPWAFEL 9,25
stroopwafel - karamel
stroopwafelijs - slagroom

FREAKY KINDERDROOM 6,00
vanille ijs - zoet lekkers

KAAS 13,50
5 soorten kaas - wisselend brood 
zoetigheid

KOFFIE & LEKKERS 8,00
koffie/thee of cappuccino  
met 4 friandises
latte macchiato of  
gember/muntthee + 1,00

HOOFDGERECHTEN DESSERT

* (J) VAN DE JOSPER GRILL


