LUNCH
Soep
Pomodori soep | basilicum | crème fraîche | pijnboompitten | bosui

6.50

Dijkers soep | wisselende soep			

6.75

Sandwich
Molenaarsbrood bruin of wit
Club BLTC | casinobrood | bacon | sla | tomaat | kaas | mayonaise

9.00

Gerookte makreel | ingelegde komkommer | wasabicrème		

8.75

Boerentosti | oude kaas | ham | rode ui | tomaat | pesto |
basilicummayonaise | rucola					

7.00

Pulled zalm | atjar | taugé | bosui | srirachamayonaise			

9.50

Broodje Dijkers | wisselend broodje					

8.75

Hamburger | cheddar kaas | katenspek | tomaat | ui | sla |
mayonaise | ketchup

9.25

Warme geitenkaas | truffelhoning | appel | rucola | noten 		

8.50

Hete kip | champignons | paprika | bosui | taugé 				

9.00

Spicy gebraden gehakt | cheddar | bosui | sambalmayonaise

9.00

LUNCH
Salades

Geitenkaas | appel | rode ui | geroosterde noten | truffelhoning
klein I groot 		
11.75 I 15.75
Oosterse beef | champignons | paprika | bosui | taugé | Nam-Jim dressing
klein I groot 			
12.50 I 16.25
Salade Dijkers | wisselende salade

12.50 | 16.25

Kindergerechten
Tosti | ham-kaas | ketchup

			

4.25

Broodje | hagelslag of pindakaas

2.25

Pannenkoek | poedersuiker | stroop

4.75

Flammkuchen

Traditioneel, flinterdun pizzagerecht uit de Elzas, waarbij de basis van brooddeeg wordt
ingesmeerd met mosterd crème fraîche en kan worden belegd met;

Lorraine | katenspek | prei | oude kaas | rucola

10.25

Geroosterde groenten | pesto | mozzarella | rucola

10.25

Flammkuchen van de dag 		

10.25

= een (mogelijk) vegetarisch gerecht

Soep

DINER

Pomodori soep | basilicum | crème fraîche | pijnboompitten | bosui

6.50

Dijkers soep | wisselende soep

6.75

		

Voorgerechten

Vitello Tonnato
kalfsvlees | tonijnmayonaise | kappertjes | Parmezaan | pijnboompitten |
cherrytomaatjes | rucola 						

10.25

Kreeftenbisque
gamba-tartaar | bieslookcrème | kruidensalade | crostini			

9.75

Oosterse rillette
gekonfijte eendenbout | ingelegd zuur | brioche | Nam-Jim dressing

10.50

Tartare de tomate
Stilton crumble | piccalilly | gefrituurde rucola | Parmezaankletskop

9.75

Gin tonic gemarineerde zalm
komkommer | mierikswortel | granaatappel | kruidensalade |
haringkaviaar 							

10.75

Flammkuchen

Traditioneel, flinterdun pizzagerecht uit de Elzas, waarbij de basis van brooddeeg wordt
ingesmeerd met mosterd crème fraîche en kan worden belegd met;

Lorraine | katenspek | prei | oude kaas | rucola

10.25

Gegrilde groenten | pesto | mozzarella | rucola

10.25

Flammkuchen van de dag 		

10.25

= een (mogelijk) vegetarisch gerecht

Salades

DINER

Geitenkaas | appel | rode ui | geroosterde noten | truffelhoning
klein I groot 		

11.75 I 15.75

Oosterse beef | champignons | paprika | bosui | taugé | Nam-Jim dressing
klein I groot
12.50 I 16.25
Salade Dijkers | wisselende salade

12.50 | 16.25

Hoofdgerechten

Biefstuk
zoete aardappelwedges | groene asperges | sambalboter | whiskey jus de veau
23.50
Kabeljauwfilet
hummus van geroosterde paprika | geroosterde prei | krokante chorizo |
crushed aardappel | groentensalsa
21.50
Black Angus burger
bagel | oude kaas | serranoham | sla | augurk | truffelketchup | friet

18.25

Harissa kippenbout
krieltjes | cherrytomaatjes | bospeen | rode ui | zwarte olijven | Turks brood

18.25

Courgettelasagne
buffelmozzarella | pesto | crème fraîche | rodebietensiroop |
noten | groene salade

18.00

Vangst van Dijkers wisselend visgerecht			
									

dagprijs

SUPPLEMENT:
Friet 									 4.50
Gemengde salade							 3.75

Chef’s Special

wisselend gerecht inspelend op seizoens- en
streekgebonden producten

KIDS & DESSERTS

Kindergerechten
Pannenkoek | poedersuiker | stroop

4.75

Hamburger | friet | salade

7.75

Flammkuchen margherita

7.75

Desserts

Chocolade | espuma frambozen | caramelijs | chocolademousse |
frambozencoulis | chocoladecrumble

8.75
8.75

Trifle | gecarameliseerde mango | tropicalmascarpone | bastogne |
bloedsinaasappelijs
Appeltaart
met slagroom

				
			

Cheesecake | vanille-ijs | dessertwijn

4.25
4.75
7.50

Kaasplankje | 4 soorten kaas | Old Codger tawny

12.50

Vijf bonbons met koffie of thee

12.00

Dessertwijn &Port
Casa Silva Late Harvest
Semillon, Gewurztraminer | Colchagua Valley | Chili		

5.50

Pedro Ximenez
Bodegas Rey Fernando de Castilla | Spanje 			

5.60

Dutschke Old Codger Tawny
Zuid-Australië			

4.60

Taylor Port Late Bottled
Vintage 2005			

6.20

ZOET & HARTIG

Zoet

Appeltaart
met slagroom			

4.25
4.75

Huisgemaakte cheesecake 		

4.75

Vijf bonbons met koffie of thee

12.00
1.95

de bonbons zijn ook per stuk verkrijgbaar

Hartig
Gemengde noten

3.25

Brood | aïoli | olie			

4.75

Huisgemaakte zoute stengels | rozemarijn | Parmezaan
3.00
Nacho’s Sloppy Joe | gehakt | kaas | zure room |
tomatenchutney | jalapeños

3.25
8.75

Bitterballen (6 stuks) 			

5.75

Kaasstengels (6 stuks)			

6.75

Vegetarische bitterballen (6 stuks)

		

Borrelplank | nootjes | zoute stengels | brood | kaas | worst

5.75
13.00

DRANKEN

Warme dranken
Espresso | Koffie
Espresso macchiato
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Doppio
Doppio macchiato
Thee diverse smaken
Verse muntthee | Verse gemberthee
Special coffee
Irish | French | Italian | Spanish | Mexican
Warme chocolademelk
met slagroom

Koude dranken

Verse jus d’orange klein | groot
Frisdranken
Coca Cola | Fanta | Cassis | Bitter lemon |
Tonic | 7up | Fuze tea | Fuze tea green |
Ginger Ale | Rivella | Chaudfontaine still | sparkle
Chaudfontaine 0.5 liter still | sparkle
Sappen van ‘s Lands Beste
appel | appel-blauwe bes |
appel-cranberry | appel-peer
Fristi | Chocomel

Huiswijnen

Wit: Finca la Carrasca Blanco
Sauvignon, Verdejo | La Mancha | Spanje
Rosé
Ros
é: Les Hauts de Median
Grenache Rose | Languedoc | Frankrijk
Rood: Finca la Carrasca Rosso
Tempranillo | La Mancha | Spanje
Glas rood | wit | rosé
Fles rood | wit | rosé

2.60
2.70
2.80
2.80
2.90
3.70
4.15
2.65
2.90
9.50
2.85
3.15

3.10 | 5.00
2.60

5.00
3.10
2.70

v.a. 4.00
v.a. 23.00

Bier

DRANKEN

Gulpener Ur-Pilsner
fluitje | vaasje
2.75 | 3.00
Wisselend tapbier
4.60
Bieren op fles van Brouwerij ‘t IJ
Bio Natte
4.40
Dubbel, zacht geroosterde smaak met aardse tonen van bruine suiker, noten
en pruimen, 6,5%
Bio Zatte
Tripel, licht zoet met fijne, droge afdronk, 8%
4.40
Bio Columbus
Lichtzoet met moutachtige aroma’s van chocola, fruit en granen, 9%
4.40
Bio IPA
Donkerblond met uitgesproken hopsmaak, 7%
4.40
Bio IJwit
Fris witbier met licht kruidige en citrusachtige tonen, 6.5%
4.40
Bio Flink
Stevig blond bier met verfrissend bittere smaak, aangevuld door subtiele
fruitige aroma’s van frisse kruiden en rijpe sinaasappel, 4.7%
4.40

Alcoholvrij

Amstel Radler 0.0% | Heineken 0.0%

3.00

Virgin gin tonic
Lekker alternatief van The Duchess
Cava Pasdutout
Klein flesje goed voor twee glaasjes, 187 ml

5.70

Bubbels

Kleintje Cava
Klein flesje voor twee, 187 ml
Cava Cristallino Jaume Serra
50% Macabeo, 35% Parellada, 15% Xarel-lo | Penedes | Spanje
Een aromatische, frisse en fruitige Cava.
Champagne Barnaut Blanc de Noir Grand Cru
Pinot Noir | Champagne | Frankrijk
Volle, krachtige champagne met elegantie en frisheid.

6.70

7.00
23.00
48.50

W I J N van Wijnkoperij Moolenaar

Wit

Finca la Carrasca Blanco
4.00 | 23.00
Sauvignon, Verdejo | La Mancha | Spanje
Heerlijk fris met een kleine hint naar limoen en een lange afdronk.
Backsberg
4.50 | 26.50
Chenin Blanc | Western Cape | Zuid-Afrika
Perzik, meloen en ananas. Rijp fruit, mondvullend, maar verfrissend.
Beauvignac Côtes de Thau
Chardonnay | Languedoc | Frankrijk
5.00 | 29.00
Elegante Chardonnay met een mooie balans tussen subtiel hout en fris
fruit. Met een heerlijk botertje in de afdronk.
Alpha Zeta single vineyard “Terrapiena”
28.50
Pinot Grigio | Veneto | Italië
Mooie volle Pinot Grigio met een krachtige, frisse, heerlijke lange afdronk.
Martin Reinfeld
Grüner Veltliner | Burgenland | Oostenrijk
29.00
Mineraal, aromatisch, wat later geoogst, geeft net wat meer karakter aan
de Grüner Veltliner.
Nius bio
30.00
Sauvignon Blanc | San Antonio Valley | Chili
Als je de fles opent, ruik je al de oceaan, de ziltigheid en de mineralen. De
wijngaard staat op nog geen 15 km van de grote oceaan.
Riddoch
32.00
Chardonnay | Coonawarra | Australië
Zacht geurende Chardonnay met tonen van perzik, citrus, honing en een
hint van gebrande noten. De smaak is vol, maar de frisse zuren zorgen
voor een mooie balans.

Bubbels

Kleintje Cava
Klein flesje voor twee, 187 ml
Cava Cristallino Jaume Serra
50% Macabeo, 35% Parellada, 15% Xarel-lo | Penedes | Spanje
Een aromatische, frisse en fruitige Cava.
Champagne Barnaut Blanc de Noir Grand Cru
Pinot Noir | Champagne | Frankrijk
Volle, krachtige champagne met elegantie en frisheid.

7.00
23.00
48.50

W I J N van Wijnkoperij Moolenaar

Rosé

Les Hauts de Median bio
Grenache, Cinsault | Languedoc | Frankrijk
Tonen van fris rood fruit zoals frambozen en aardbeien in geur en
smaak.

4.50 | 26.50

Finca la Carrasca Rosso
Tempranillo | La Mancha | Spanje
Heerlijk sappige en kruidige Tempranillo met lichte houtlagering.
I Muri
Negroamaro | Puglia | Italië
Aroma’s van zwarte bessen, lichte kruidigheid en fluweelzacht.
Mooi in combinatie met pasta’s, vleesgerechten en een kaasplankje.
Allenico
Primitivo | Puglia | Italië
Rijp fruit, genereus, vol en kruidig met een lange krachtige afdronk.
Kaiken
Malbec | Mendoza | Argentinië
Wijn vol fruit (zwarte kersen), zachte tannines en een fijne afdronk.
Mooie kruidigheid door de houtlagering. 90% Malbec en 10% Cabernet
Sauvignon.
El Gringo
Tempranillo | Castillië | Spanje
Wat een wijn! Rood en donkerrood fruit, lichte vanilletonen, melkchocolade en koffie. Voluptueus, rijk, not for the faint hearted.
Iris
Malbec | Mendoza | Argentinië
Een jonge, fruitige Malbec uit Lujan de Cuyo in Mendoza. Zacht, kruidig,
donker fruit met een soepele afdronk. Heerlijk!
Nius bio
Syrah | San Antonio Valley | Chili
Levendige volle wijn, met tonen van cassis maken het een verfijnde
complexe wijn met een bijzonder lange afdronk.
Geil
Spätburgunder | Rheinhessen | Duitsland
Fijne Spätburgunder met mooie aardsheid en zacht bosfruit. Knappe
lengte en balans.

4.00 | 23.00

Rood

4.50 | 26.50

5.25 | 29.50

5.50 | 32.50

29.50

27,50

30.00

31.50

