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Uitgave oktober 2018

Zo als ooit ’69 werd bezongen 
zullen wij deze zomer ook lang 
blijven heugen, wat hebben 
wij genoten. Dagelijks een vol 
terras met vrolijke en aardige 
mensen, genietend van het weer 
en die heerlijke terrastoppers. 
Nu trekken wij weer naar 
binnen, daar lekker de warmte 
opzoeken. 

Die warmte komt ook weer terug 
in de gerechten. Gestoofde peer, 
spekkoek en chocolade. Ook 
dit najaar zijn er weer prachtige 
5-gangen menu’s, voor het 
oktober-menu hebben wij ons 
laten inspireren door de Oosterse 
keuken. 

En november staat in het teken 
van wild, uiteraard betrokken van 
de beste leveranciers. 

Heeft u binnenkort iets te 
vieren? Wij hebben tal van 
arrangementen, neem eens een 
kijkje op de achterzijde van deze 
uitgave om een idee te krijgen. 
Ook maken wij feesten op maat 
naar uw wens.

Wij hopen u weer snel te mogen 
ontvangen.

Met culinaire groet, 
Team Het Dijkhuis 

AGENDA

Eetcafé Acties

Wild actie Herten peper met aardappel puree 
en rodekool € 14,50 ook uit te breiden naar 
een 3 gangen menu voor € 19,50 met wild-
bouillon, hertenpeper, ijsje na naar keuze.

Familie actie: €10,- gezinszak friet en 6 snacks
(Frikandel, kroket, kaassoufflé)

Alle hoofdgerechten € 10,00 
(geldt niet voor bezorgen)

Wijnproeverij met diner 
3 november

 

Bierproeverij
24 oktober

 

Sinterklaas 
5 december, geopend

 

Candle light diner 
24 december geopend  

vanaf 18:00 uur
 

Eerste kerstdag 
25 december geopend  

vanaf 18:00 uur
 

Tweede kerstdag 
26 december geopend 

vanaf 18:00 uur
 

Gesloten
27 december t/m 1 januari

Restaurant Actie
van € 57,35

voor maar  € 28,50

5-gangen oktober menu 
East meets West

Lichtgebrande carpaccio met 
soja dressing en taugé

***
Tartaar van zalm met zoetzure 

komkommer en radijs
***

Kantonese Bami met shiitake
***

Buikspek zacht gegaard met 5 
spices, hoisinsaus en 

Chinese kool
***

Lyche, kafierlimoen, spekkoek , 
yuzu en matcha

Ook als 3 gangen lunch menu 
te bestellen voor € 19,50

Openingstijden
Restaurant Di - Zo  12:00 - 22:00 uur
Eetcafé Do - Zo  16:00 - 01:00 uur
Cafetaria Do - Zo  16:00 - 21:00 uur

Oktober

November

Familie actie

Telefoonnummers
Restaurant en Eetcafé 
0344 – 652 736
Cafetaria 06 – 253 94 901
bellen via WhatsApp  
ook mogelijk.

Restaurant Actie
van € 56,00 

voor maar € 28,50

5-gangen november
wild menu

Paté van hert, ham, 
appelstroop en kweepeer

***
Cappuccino van wildbouillon, 

schuim van Cognac
***

Strudel van hertenpeper met 
Bearnaise

***
Biefstuk van hertenbout met 

knolselderij en jus
***

Taartje van stoofpeer met 
kaneelparfait

Ook als 3 gangen lunch menu 
te bestellen voor € 19,50

It was the summer of 2018
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U krijgt een 6 gangen diner met bij 
passende wijnen, het thema van de 

avond is klassiek frans. 
Wij zullen samen met Geert Willems 
weer een leuke maar ook leerzame 

avond voor u organiseren.

Aanvang 19:00 uur, reserveren verplicht!

€ 49,50 p.p. 

Wijnproeverij 
met diner  

zaterdag 3 november

MINI-BIERPROEVERIJ

Zes verschillende 
Bokbieren proeven, 

met bijpassende hapjes.

€ 27,50

Aanvang 20:00 uur, reserveren verplicht!

BIERPROEVERIJ 
zaterdag 24 oktober

U kunt bestellen via onze site, 
de Dijkhuis-app of telefonisch op 

06-25394901. 
Vraag naar onze mogelijkheden!

Het Dijkhuis komt 
naar u toe deze 

winter!

Woont u in Ophemert, Varik of 
Zennewijnen dan bezorgen wij 

het eten bij u thuis.

        ____________ 

Autobedrijf Willekes 

        ALTIJD GOED AF! 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

VOOR VERKOOP, APK, EN ONDERHOUD VAN ALLE 

MERKEN  COMPLEET, GOED EN BETAALBAAR 

 

 

OPHEMERT – TIEL 
www.autobedrijfwillekes.nl 

telnr. 0344-651294 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij doen alles voor uw auto 

 
 
 
       

80sctl
service

� 

Wilt u vooraf een hapje eten,  
dat kan tussen 18:00 en 19:00 uur. 

De daghap kost € 10,-
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Beleef het aan de Waal

www.campingparkzennewijnen.nl
Hermoesestraat 13, 4062 PP Zennewijnen, T 0344 65 14 98

Campingpark Zennewijnen
Perfecte uitvalsbasis voor uw vrije tijd
Struinen, varen, fietsen en wandelen.
En daarna ontspannen overnachten in de
luxe Bed & Breakfast, royale trekkershutten,
sfeervolle Pipowagens of uw eigen
kampeermiddel.

Ongedwongen samenzijn
Voor BBQ, borrel of verjaardag kunnen onze
gasten in de stijlvolle hooiberg terecht.
Met groot terras, zwembaden en speeltuin
onder handbereik.

Dinerbon
Bij aankoop van een dinerbon 

vanaf €45,- krijgt u van ons 
een fles wijn erbij in  

feestelijke verpakking!

Voorgerechten 

Carpaccio van Bommelwaards rund,
balsamico, Parmezaanse kaas en rucola € 11,50

Tartaar van zalm met 
zoetzure komkommer en radijs € 12,00

Paté van hert met ham,
appelstroop en kweepeer € 9,50

Strudel van hertenpeper  € 10,50

Geitenkaas en honing van de heer Meurs,
geserveerd met biet en walnoten €9,50 € 8,50

Salade met gebakken paddenstoelen,
zongedroogde tomaat en gerookte eend
(ook vegetarisch verkrijgbaar) € 11,50

Romige paddenstoelensoep
met schuim van Cognac € 6,50

Tomatensoep € 5,50

Brood van Bas
met verschillende dipjes € 5,50

Hoofdgerechten

Biefstuk van Bommelerwaards rund,
knolselderij en jus € 22,50

Wildzwijnfilet met buikspek en 5 spices, 
hoisinsaus en Chinese kool € 20,50

Zalm uit de oven met cherrytomaten, 
citroen, tijm en romige pestosaus € 19,50

Maïskip met kerriepopcorn, mais en jus € 19,50

Gnocchi met gorgonzola,
peer en walnoten € 18,50

Desserts

Taartje van stoofpeer
met parfait van kaneel € 6,50

Lychee en spekkoek met kaffirlimoen,
yuzu en matcha € 6,50

Moelleux, warm lopend chocoladetaartje
met vanille-ijs € 7,50

Kaasplankje met vier verschillende kazen 
en appelstroop € 8,50

Koffie met appelcake van Bas € 4,00

MENUKAART RESTAURANT        HET 
DIJKHUIS

MENUKAART RESTAURANT        HET 
DIJKHUIS
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3 Gangen 
keuze menu 

Restaurant 

€ 34,50

U kiest zelf 2 voorgerechten en 
2 hoofdgerechten van de kaart, 

waaruit uw gezelschap uit kan kiezen.  
Plus een dessert en kopje koffie of thee.

Vanaf 10 personen 

Lunch expres
 

€ 8,50 

2 belegde broodjes 
en een soepje 

vanaf 10 personen 

3 Gangen 
keuze menu 

Eetcafé  

€ 25,-
Keuze uit alle gerechten van de 

kaart 

Drank arrangement voor 3 uur  

€ 15,- 
Vanaf 8 personen 

Verwenmenu 
Restaurant 

€ 49,50

4 gangen verrassingsmenu met  
aperitief, bijpassende wijnen en  

koffie met likeur na. 

Heeft u vragen? 
Kom gerust langs voor 

een kopje koffie en 
uitleg.

Feestavond 
vanaf € 22,50 

Van 21:00 tot 01:00 

Drankarrangement 
Hollandse bar 

Bittergarnituur en 
bitterballen 

Besloten vanaf 40 personen 

Van harte welkom in 
“Het Dijkhuis”

Waalbandijk 33 in Ophemert
telefoon  0344 - 652 736

www.hetdijkhuis.eu

Brunch 

vanaf € 22,50 

Kijk op de site voor meer 
informatie of kom langs.

Heeft u allergieën of een 
dieetwens? Vraag het 

ons, wij bieden altijd een 
passende oplossing. 

3 Gangen 
basic menu 

Eetcafé 

van € 22,50 
voor € 17,50

Tomatensoep, kipsaté, 
dame blanche

Vanaf 8 personen 

Arrangementen

TEGOEDBON € 5,-
Tegen inlevering van deze bon € 5,- korting.

Alleen te gebruiken in het restaurant van dinsdag 
t/m donderdag, 1 bon per tafel in te leveren.

!


