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Vanaf 13:00 uur bent u van 
harte welkom om te proosten 
en te genieten van heerlijke 
hapjes en drankjes van onder 
andere Lubberhuizen, de 
Pippert, Deeli, Gerrit van de 
Westeringh en uiteraard van 
ons eigen bier. De middag 
zal op muzikale wijze omlijst 
worden door live muziek van 
onder meer Vincent van Lent. 

Wilt u hier bij zijn?
Wilt u langs komen, laat ons 
dan weten met hoeveel 
personen u komt via Info@
hetdijkhuis.eu en ontvang 
het toegangsbewijs kosteloos 
per mail. Cadeaus zijn echt 
niet nodig. Mocht u toch 
iets willen doen, dan kunt 
u een bijdrage geven voor 
een goed doel, die wij de 
29e bekend maken. Tot 29 
september!

Dit stukje schrijven we bij 
30 graden op het terras, 
denkende aan de komende 
maanden waar wild en 
stevige kost op het menu 
komen. Lastig, maar we 
hebben toch weer veel 
inspiratie gevonden voor 
mooie menu’s en gerechten. 
Komt dat proeven! Op naar 
de 25!
Met culinaire groet,
Team Het Dijkhuis

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
Bezorgen Do - Zo 17:30 - 20:30 uur 
Telefoonnummers
Restaurant en Eetcafé  0344 – 652 736
Cafetaria 06 – 253 94 901
Bestellen kan via onze website of de
Dijkhuis-app

Restaurant Actie 
November

5 gangen-wildmenu

van € €54,50

voor € 28,50 
Wildpaté met vijgenjam, 

rogge en hertenham
***

Cappuccino van wildbouillon 
met schuim van courvoisier 

***
Paddenstoelenrisotto met 

gerookte ganzenborst 
***

Hertenbiefstuk in eigen stoof
***

Hangop met appels en peren 
uit de Betuwe

12,5 jaar Het Dijkhuis!

Jubileumactie 
driegangen-lunchmenu

van € 19,50
 voor €12,50 

Oktober
‘Hutspot salade’ met  
Brabantse plaatham

Hartig taartje met prei en  
gerookte forel  

Wentelteefjes met zoute  
karamel, vanille-ijs en  

stroopwafelstukjes

November
Wildpaté met vijgenjam,  

rogge en hertenham
Paddenstoelenrisotto met  

gerookte ganzenborst
Hangop met appels en peren  

uit de Betuwe

Eetcafé Acties
Oktober

Alle hoofdgerechten  €10
(geldt niet voor bezorgen)

November
driegangen-wildmenu 

van €27,50
voor €22,50 

Paddenstoelensoep
Stoofpotje van hert met rodekool 

en aardappelpuree
IJsje naar keuze

Vol met nieuwtjes en 

heerlijke actie-menu’s!

Restaurant Actie 
Oktober 

5 gangen Hollands 
Menu 

van € 53,50

voor € 28,50 

‘Hutspot salade’ met 
Brabantse plaatham

***
Hartig taartje met prei en 

gerookte forel
***

‘Broodje kroket’ met 
Amsterdamse uitjes en 

schuim van mosterd
***

Hachee met rode kool 
stamppot en katenspek 

***
Wentelteefjes met zoute 

karamel, vanille-ijs en 
stroopwafelstukjes 

AGENDA
 

Jubileumfeest
29 september 

 

Wijnproeverij-diner  
2 november

 

Bierproeverij  
9 november

 

Candle light diner 
(alleen geopend voor diner) 

24 december geopend 
 

Eerste kerstdag 
(alleen geopend voor diner) 

25 december geopend 
 

Tweede kerstdag 
(alleen geopend voor diner)

26 december geopend 
 

Gesloten
27 december t/m 1 januari

Wat een fantastische tijd hebben wij hier al gehad. ‘12,5 
jaar Het Dijkhuis’ dat moet gevierd worden. Op zondag 29 
september organiseren wij een groot feest waar al onze gasten 
welkom zijn om een toost uit te brengen op deze mijlpaal. 
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BIERPROEVERIJ 
9 november

Wijnproeverij met diner  
 2 november

Aanvang 19:00 uur, 
reserveren verplicht.

€ 49,50 p.p.

Vooraf kaartverkoop verplicht, 
kaarten zijn te koop in het restaurant.

Wij serveren een 6 gangen diner 
met bijpassende wijnen.

Deze avond wordt begeleid 
door Geert Willems.

Proeverij van 6 Speciaalbieren 
van Brouwerij Bryggja

met bijpassende hapjes

€ 27,50 
p.p.

Aanvang 20:00 uur, reserveren verplicht. 
Vooraf kaartverkoop verplicht. 

Kaarten zijn in het restaurant te koop.

Jubileumfeest 
29 september

Het Dijkhuis bestaat dit jaar 12,5 jaar en dat 

moet gevierd worden. 

Op zondag 29 september bent u uitgenodigd 

om tussen 13:00 en 17:00 uur langs te komen 

om hier op te proosten.

Verschillende leveranciers staan er met hun 

producten om te proeven, er is live muziek en

uiteraard drankjes en gezelligheid. Cadeaus 

zijn echt niet nodig. Mocht u toch iets willen

doen, dan kunt u een bijdrage geven voor 

een goed doel, die wij de 29e bekend maken.

Wilt u langs komen, laat ons dan weten met 

hoeveel personen u komt via

info@hetdijkhuis.eu en ontvang de gratis 

toegangskaartjes. Tot 29 september!

Dinerbon
Op zoek naar een leuk Cadeau? 

Van een dinerbon wordt iedereen gelukkig!
Bij aankoop van dinerbon boven de €49,50

krijgt u een gratis fles wijn.
Ook geweldig om weg te geven zijn de bierpak-

ketten van ons eigen huisgebrouwen Dijkhuis-bier.
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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

        ____________ 

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 
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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 

 

 

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 

 

 

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 

 

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 
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Pippertsestraat 3
4061 BK Ophemert

www.depippert.nl 
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Kaas verkoop 
Ophemert

Gemaakt van melk van 
onze eigen koeien

Jonge kaas
&

Fenegriek

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

Kom gauw eens proeven, 
vraag de bediening naar 

ons assortiment!

CWF Cycling Ride for Life/ 
Walking for Life

Wij willen CWF Cycling team bedanken voor hun 
geweldige inzet afgelopen 25 augustus. Zij hebben het 
weer voor elkaar gekregen om een prachtige fiets en 
wandelroute uit te zetten. De opbrengst van deze dag 
is naar het KWF gegaan. Wilt u volgend jaar ook mee 

doen? Houd ons voorjaars krantje in de gaten!

A C T I E

Bij aankoop van een set velgen met banden, 

één menu gratis bij Het Dijkhuis 

(oktober- en novembermenu van het restaurant)
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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.

Eten thuis laten bezorgen? 
Bestel via de Dijkhuis-app of 

onze website en 
wij komen Do-Zo tussen 

17:30 uur en 20:30 uur eten 
van de cafetaria of het eet-

café bij u thuis brengen. 

3 Gangen 
basic menu 

Eetcafé 

van € 22,50 
voor € 17,50

Tomatensoep, kipsaté, 
dame blanche

Vanaf 8 personen 

Arrangementen




