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Om het aanstaande voorjaar te 
vieren hebben we in de maand 
april een prachtig Italiaans menu 
met klassiekers uit “de laars van 
Europa”. Uiteraard zijn deze 
uitgevoerd in een ‘Dijkhuis’-tintje. 

Ook voor de maand maart 
hebben we een heerlijk menu 
samengesteld, waarbij het 
dessert zeker een van de 
hoogtepunten van de avond zal 
zijn; een, op etagère geserveerd, 
grand-dessert bestaand uit tien 
verschillende zoetigheden.

In het eetcafé volgt weer de  
€ 10-actie en ook in het 
cafetaria komen acties.

We hebben daarnaast een 
aantal speciale avonden 
gepland met proeverijen. Kijk in 
deze krant voor meer info!

De brouwerij heeft grote 
stappen gemaakt en er 
zijn steeds meer smaken 
beschikbaar van ons huis 
gebrouwen bier. Kom gerust 
eens proeven. In de bijzondere 
verpakkingen is het bier ook 
leuk om cadeau te geven.

Met culinaire groet,
Team Het Dijkhuis.

Restaurant Actie
April

Italiaans Dijkhuis Style 
5-gangen

Carpaccio Originale 
met Parmezaanse kaas, 

mayonaise en rucola 
***

Warm gerookte schar met 
radicchio, chorizo en tuinkers

***
Pasta Carbonara met schuim 

van Parmezaan.
***

Saltimbocca met gegrilde 
groente en salie

***
Tiramisu en chocolade salami

voor € 27,50

Nu ook Brouwerij Het Dijkhuis! 

AGENDA

Actie Eetcafé
€ 10,- alle hoofdgerechten 

Driegangenmenu voor  
twee personen € 25,- (dus € 12,50 p.p.)
Uien soep
Kalkoenspies met honing/tijm-saus
Dame blanche 

Bierproeverij 
zaterdag 24 maart

 

1ste paasdag
zondag 1 april, geopend

 

2de paasdag 
maandag 2 april, geopend 

 

Wijnproeverij-diner 
zaterdag 14 april 

 

Koningsdag 
vrijdag 27 april gesloten 

 

Moederdag 
zondag 13 mei, high wine

 

1ste Pinksterdag
zondag 20 mei, geopend 

 

2de pinksterdag
maandag 21 mei, geopend 

 

Vaderdag
zondag 17 juni, high beer

Restaurant Actie
Maart

5-gangen menu 

Ceviche met avocado, limoen 
en koriander 

***
Zacht gegaarde kalkoenfilet 
met groene appel, gerookte 

amandel en sinaasappel 
***

Geitenkaas met gepofte 
quinoa, bietjes en honing

***
Bommelerwaards 

runderbiefstuk met mousseline 
van patat zuurvlees

***
Grand-dessert:  

10 zoetigheden, geserveerd 
op etagère!

voor € 27,50

Cafetaria 2 jaar! 
Familie-actie € 10,-

De hele maand maart
Gezinszak friet
2 frikandellen 

2 kroketten
2 kaassoufflés

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
bellen via WhatsApp  
ook mogelijk.
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Zesgangen wijnproeverij-diner 
met bijpassende wijnen.

Deze avond zal worden begeleid  
door onze vinoloog Geert Willems,

thema is dit keer Spanje. 

Aanvang 19:00 uur, reserveren verplicht!

€ 49,50 p.p. 

Wijnproeverij 
met diner  

zaterdag 14 april

MINI-BIERPROEVERIJ

Zes verschillende 
speciaalbieren van Viven proeven, 

met bijpassende hapjes.
Aanvang 20:00 uur, reserveren verplicht!

BIERPROEVERIJ 
zaterdag 24 maart

€ 27,50

        ____________ 

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

� 

Kies drie speciaal-
bieren van de 
kaart en wij maken 
hier een leuk 
proefplankje van.

Met Betuws  
borrelplankje

Leuk om te 
delen en altijd 
 verkrijgbaar!

€ 15,-

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.

cadeau idee

Dinerbon
Bij aankoop van een dinerbon 

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

feestelijke verpakking!

Ook als cadeaubon 

verkrijgbaar! Ook als cadeaubon 

verkrijgbaar!

Samen met je moeder een high wine 
op Moederdag?  

Kom gezellig bij ons langs!

Vier proefglazen wijn,  
Italiaans borrelplankje,  

brood van Bas met dipjes en  
drie verschillende hapjes. 

Leuk cadeautje nodig voor Vaderdag? 
Doe gezellig bij ons mee met  

een high beer. 
Vier proefglazen met speciaalbieren  

naar keuze, Betuws borrelplankje,  
broodje van Bas met dipjes  

en bitterballen. 

Van 12:00 - 17:00 uur, reserveren verplicht!

€ 20,- p.p. vanaf 2 personen

Van 12:00 - 17:00 uur, reserveren verplicht!

€ 15,- p.p. vanaf 2 personen

Moederdag 
high wine  

zondag 13 mei

Vaderdag  
high beer  

zondag 17 juni
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3 Gangen 
keuze menu 

Restaurant 

€ 32,50

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
 

€ 7,50 

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 uit-

leg.

Feestavond 
vanaf € 19,50 

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
tel.: 0344-652736

www.hetdijkhuis.eu

Brunch 

vanaf € 19,50 

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 

Feesten en Partijen


