
 

 
Verrassingsmenu van de chef 

 

3 gangen 42,50 

4 gangen 47,50 

5 gangen 55,50  
Bijpassende wijn per glas 7,50 

 

Voorgerechten 
 

Brood met dips             5,50 

 

Carpaccio 

Parmezaan, pijnboompitten, tomaat, pesto dressing of truffelmayonaise   12,75 

 

Kalfswang 

Compote van ui, linzen, paarse aardappel       15,75 

 

‘Klassieke’ Steak tartaar 

Crostini, truffelmayonaise         14,75 

 

Romige kreeftenbisque 

Coquille, gamba, bearnaiseschuim         18,- 

 

Huisgerookte zalm 

Rode biet, mascarpone, groene kruiden        14,75

             

Geitenkaas 

Vijgen, appel, witlof, volkoren cracker        13,50 

(Ook zonder geitenkaas te bestellen) 

 

Burrata 

Honing tomaat, tomaten chutney, gepofte paprika, basilicum schuim    14,50 

 

Heeft u een allergie? Meld het ons! 

 



 
Hoofdgerechten 
 

Kip van ‘t spit 

Huisgemaakte friet, seizoensgroenten        18,50 

 

Ossenhaas 

Huisgemaakte friet, seizoensgroenten, jus of pepersaus      32,50 

Supplement: ganzenlever         +5,00 

 

‘Klassieke’ Steak tartaar 

Truffelmayonaise, huisgemaakte friet        22,50 

 

Zeebaars 

Pompoen risotto, spruit, parmezaan        24,50 

 

Vis van de dag 

Bloemkool, artisjok, paddenstoel, beurre noisette, hazelnoot     26,50 

 

Bloemkool steak 

Sjalot, paddenstoelen, olijven         18,50 

 

Gekonfijte aubergine 

Truffel fregola, oregano, 12 jaar oude balsamico      19,50 

 

Tip van de chef 
Ierse bavette van de big green egg 

Huisgemaakte friet, seizoensgroenten, jus of pepersaus      24,50 

 

Hertenstoof 

Aardappelgratin, rode kool         21,50  

 

Bijgerechten 
 

Huisgemaakte friet met mayonaise          4,50 

Truffel mayonaise          +0,50 

Frisse salade met Caesar dressing          4,50 

 

Heeft u een allergie? Meld het ons! 

 

 



 

 

Nagerechten 
 

Warm chocolade taartje 

Warme karamelsaus, kaneel ijs         7,50

        

Stoofpeer 

Hangop, sorbet van peer         7,50 

 

Sticky toffee taart 

Warme karamelsaus, vanille ijs         8,75 

 

4 smaken 

Van onze huisgemaakte ijssoorten        6,75 

 

Selectie van 4 kazen 

Kletzenbrood, vijgen compote, walnoten       13,50 

 

Heeft u een allergie? Meld het ons! 

 

Bij Restaurant Dijks streven we zoveel mogelijk naar het gebruik van biologische, duurzame 

streekproducten. Dit houdt in dat we enkel pure en eerlijke ingrediënten gebruiken uit eigen 

omgeving. Vanwege het gebruik van dagverse producten kunnen de gerechten afwijken. Indien dit 

het geval is zullen wij dit bij uw bezoek aan u melden. Mocht u allergieën of dieetwensen hebben, 

laat dit ons dan vooral weten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


