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Uitgave maart 2019

De voorbereidingen voor het 
seizoen zijn weer in volle gang. 
Naast het gebruikelijke terras 
schoonmaken, tafels schuren 
en nieuwe beplanting is er ook 
een nieuwe espresso machine 
geplaatst, zodat we de drukte 
beter kunnen opvangen en beter 
speciale koffies kunnen bereiden.

Komt dat proeven! 
Zoals u van ons gewend bent ook 
dit jaar weer mooie menu’s en 
leuke avonden. Reserveer tijdig 
om teleurstelling te voorkomen. 

Culinaire groet, 
Team Het Dijkhuis

AGENDA Eetcafé Acties

Huisgebrouwen 
biertje + halve kip, 
salade en friet 

€ 13,50

Alle hoofdgerechten

€ 10,00 

Restaurant Actie 
maart 

5 gangen Brexit Menu 

van € 54,50

voor € 28,50 

Sandwich met huisgerookte 
Schotse zalm 

***
Zachtgegaarde kalkoen met 

Stilton cremè 
***

Cock-a-leekie soep 
***

Gebraden lamsbout met 
bitterbal van sheperd’s pie 

***
Lemon-posset met roodfruit 

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

Maart

April

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

Restaurant Actie 
april 

5 gangen Dijkhuis 
klassieker menu

van € 56,50 

voor € 28,50 

Carpaccio van 
Bommelwaards rund, 

Parmezaanse kaas en rucola 
***

Biet, geitenkaas en  
Coppa di Parma 

***
Pasta scampi met 

zongedroogde tomaat 
***

Krokant gebakken sukade  
met risotto 

***
Merengue met chocola  

en crème fraîche 

Komt dat proeven!

 

Bierproeverij 
30 maart 

 

Wijnproeverij Diner 
6 april 

 

Goede Vrijdag
geopend 

19 april 
 

1ste Paasdag 
geopend

21 april 
 

2de Paasdag 
geopend 

22 april 
 

Koningsdag 
gesloten

27 april
 

Cafetaria april actie

Bij besteding van 
€ 20,- of meer een

FAMILIE SUNDAE 
GRATIS

(roomijs met rood-fruit topping) 

Ter waarde van € 7,50 

Voor het vijfde jaar op rij zal de 
laatste zondag van augustus het 
Dijkhuis in het teken van fietsen 
en wandelen staan. CWF Cycling 
Team uit Ophemert en Het Dijkhuis 
trekken al vele jaren samen op 
in de strijd tegen kanker. Als vast 
jaarlijks evenement zal er zondag 
25 augustus weer gestart en 

gefinisht worden op het terras 
van Het Dijkhuis aan de dijk in 
Ophemert. Het is zowel sportief als 
financieel gezien een belangrijk 
evenement, de opbrengst is 
geheel bestemd voor Alp d’HuZes. 
Een mooie tocht door de Betuwe 
met een rustmoment op camping 
de Kooise in Acqoy.

Lustrum voor de jaarlijkse CWF Cycling Ride en  
Walking For Life vanuit het Dijkhuis.

(geldt niet voor bezorgen)

Bekijk de speciale actie 
op pagina 3

Vol met nieuwtjes en 

heerlijke actie-menu’s!

Moeders 

eten gratis!

Moederdag 
12 mei geopend
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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.

Woont u in Ophemert, Varik of 
Zennewijnen dan bezorgen wij  

het eten bij u thuis.

Bestellen kan ook via Het Dijkhuis App! 
Te downloaden via de  

Appstore of Googleplay. 

        ____________ 

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

� 

Wijnproeverij met diner  
zaterdag 6 april

Aanvang 19:00 uur, 
reserveren verplicht.

€ 49,50 p.p.

Deze avond serveren 
wij een 6 gangen diner 

met bijpassende wijnen. 
Het thema van de 

avond is Portugal. Onder 
begeleiding van Geert 

Willems worden er 6 
prachtige Portugese wijnen 

geschonken die perfect 
samen gaan met 6 leuke 

Portugese gerechten.

Het Dijkhuis komt naar u 
toe dit voorjaar!

BIERPROEVERIJ 
zaterdag 30 maart

Proeverij van 6 Speciaalbieren 
van Brouwerij ‘t IJ 
met bijpassende hapjes

€ 27,50 
p.p.

Aanvang 20:00 uur, reserveren verplicht.

Dinerbon
Bij aankoop van 

een dinerbon 
vanaf €45,- 

krijgt u van ons 
een fles wijn erbij 

in feestelijke 
verpakking!
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Esterweg 57, 4061PX Ophemert

‘’Goed voor de natuur,
Goed voor jou!’’

De biologische boederijwinkel van Ophemert,
voor al uw bio-dynamisch vlees, groente, zuivel en 

nog veel meer! Kom gezellig langs op 
Ma en Vr 13.00-18.00 of op Za 09.00-18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor nadere informatie 
www.cwfcyclingteam.nl 

Zondag 25 augustus 2019 

Ophemert 
 
70 en 110 km 8:30 – 10:30 uur 
30 km 8:30 – 13:00 uur 
Bijdrage € 8,- (NTFU leden € 6,-)  

Volledig uitgepijlde routes 
 
 
Ook dit jaar weer:   

  

Eveneens Zondag 25 augustus 
  

Uitgepijlde wandelroutes van 5 en 10 km. 8:30 – 13:00 uur 
10 km gezamenlijk wandelen vertrek 9:30 uur, Komt allen! 
Bijdrage € 6,-     

  

 

 

KAAS VAN DE PIPPERT 
OPHEMERT 

Sinds januari 2018 verkopen we kaas van de boerderij, gemaakt van 
onze eigen melk. Onze koeien krijgen weidegang wanneer dit 
mogelijk is, ze lopen minimaal 720 uur per jaar buiten. De koeien 
worden gemolken door een melkrobot, hierdoor hebben ze zelf de 
keuze wanneer ze gemolken willen worden. 

Onze kaas wordt op kleine schaal ambachtelijke gemaakt, ze heeft 
een unieke smaak wat voortkomt uit het voer wat de koeien eten. 
Momenteel hebben we jonge kaas en kaas met fenegriek. 
Binnenkort zijn er nog meer smaken. 

 

 

 

 
Kaas verkoop 

Ophemert 

 

Gemaakt van melk 
van onze eigen  

koeien 

 

Jonge kaas           
&             

Fenegriek 

 

 

 

Voor meer 
informatie kijk op 

de facebook 
pagina: 

 dePippert 

 
C. KRANENDONK VOF 

Pippertsestraat 3 
4061 BK Ophemert 

www.depippert.nl 

woensdag   14.00 - 18.00 
donderdag  14.00 - 18.00 
vrijdag        14.00 – 18.00 
zaterdag       9.00 – 17.00 
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Moeders 
eten gratis!

op moederdag zondag 12 mei

Wil jij je moeder verrassen 
met een een leuk diner? 
Moeders eten bij Het Dijkhuis 
op moederdag gratis* in 
het restaurant en eetcafé! 

*  Maximaal 1 moeder gratis  
per 4 personen. 
Reserveren wordt aangeraden.

Kaas verkoop 
Ophemert

Gemaakt van melk van 
onze eigen koeien

Jonge kaas
&

Fenegriek

Het D
ijkhuis 

wenst je e
en fijne 

Moederdag!

Wist u dat we bij Het Dijkhuis 
onze eigen bieren brouwen? 

Kom gauw eens proeven, 
vraag de bediening naar 

ons assortiment!
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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


