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De spelregels: De bon kan 
pas de
volgende keer ingeleverd 
worden,
maximaal één bon per 
rekening/tafel in te leveren. 

De bon kan alleen ingeleverd 
worden bij een diner in de 
bistro. 

erbij, weten we niet hoe de situa-
tie in het najaar gaat worden. We 
hebben dus in deze uitgave een 
speciale Corona-pagina opgeno-
men, mochten we weer gedwon-
gen moeten sluiten (zie pagina 5).

We gaan dit najaar proberen een 
bier- en wijnproeverij te organise-
ren, uiteraard op de voorwaarden 
die dat moment gelden.
Het eetcafé gaat ook weer open, 
maar wel in nieuwe stijl. Vanaf 1 
oktober heten wij u hartelijk 
welkom in Bistro Het Dijkhuis.

Graag tot ziens in Het Dijkhuis!

Na een roerige periode kunnen 
we weer echt gaan genieten van 
de goede dingen des levens; een 
mooi bord eten, een goed glas 
wijn, bier of een heerlijke, al dan 
niet alcoholvrije cocktail. We 
hopen deze keer iets langer te 
kunnen genieten van de leuke 
menu’s dan de vorige twee perio-
des, maar die tegenslag staat 
natuurlijk in geen verhouding tot 
de narigheid van degenen die erg 
ziek geweest zijn of die mensen 
hebben verloren. 

Nu we dit schrijven, in de zon op 
het terras met een koud drankje 

www.hetdijkhuis.eu • telefoon 0344 - 652736 • info@hetdijkhuis.eu

DIJKHUIS OPHEMERT
COURANT

Uitgave oktober 2021Waalbandijk 33, Ophemert

OPENINGSTIJDEN
Restaurant Di - Zo  12:00 - 22:00 uur
Bistro  Do - Zo  16:00 - 22:00 uur
Cafetaria Do - Zo  16:00 - 20:30 uur
Bezorgen Do - Zo 16:30 - 20:30 uur 

TELEFOONNUMMERS
Restaurant en Bistro 0344 – 652 736

* ACTIEVOORWAARDEN

Cafetaria 06 – 253 94 901

Bestellen kan via onze website  
of de Dijkhuis-app

VOEL JE THUIS BIJ HET DIJKHUIS!

OKTOBER OPENINGSACTIE
elke gast die in oktober in de bistro komt
eten krijgt een bon t.w.v. € 10,00 * 

 NOVEMBERACTIE BISTRO € 24,50

 

Vol met nieuwtjes en 
heerlijke actie-menu’s!

AGENDA
 

1 oktober
Opening Bistro 

het Dijkhuis
(voorheen

 eetcafé het Dijkhuis)

24 december
Candlelight diner 

25 & 26 december
Alleen het

restaurant geopend 

27 december 2021
t/m 3 januari 2022

Het Dijkhuis gesloten

16 oktober
Wijnproeverij

 
 

 

 

 

 

 

RESTAURANT ACTIE 
OKTOBER

3 gangen
Lunchmenu voor € 19,50

 

BISTRO

Eetcafé het Dijkhuis

wordt Bistro het Dijkhuis!

5 gangen
Hollandse klassiekers

in modern jasje
voor € 31,50  

Salade makreel met 
zuurkoolbitterbal en grove 

mosterd

‘Hollands slaatje’; little gem 
eiersalade en spek

Gebakken kabeljauw met 
gerookte paling en schuim 
van boerenkoolstamppot

 
Krokant gebakken sukade 

met natte rijst en oude 
boerenkaas

Bitterkoekjespudding met 
boerenjongens 

***

***

***

***

RESTAURANT ACTIE
 NOVEMBER

3 gangen
Lunchmenu voor € 19,50 

 

5 gangen
Wildmenu

voor € 31,50  

Wildpaté met huisgemaakte 
worst en chutney

Cappuccino van wildbouillon 

Hertenpeper met schuim van 
knolselderij

Biefstukje van hertenbout; 
traditioneel

Poire belle Hélène 
(gepocheerde peer)

***

***

***

*** Carpaccio van Bommelerwaards rund
met Parmezaan en rucola 
Boeuf bourguignon 
Dame blanche
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Autobedrijf Willekes is een universeel autobedrijf. 
Bij ons bent u op de juiste plek als u op zoek bent naar 
een mooie occasion. Tevens beschikken wij over een 
professionele werkplaats voor al uw auto onderhoud, 
reparaties en andere auto gerelateerde zaken.

Ophemert De Geer 13 4061RP | Tiel De Vlonder 10 4005LH | 0344 651294 | autobedrijfwillekes.nl

Occasions

Bandenservice

Schadeherstel

APK-Keuring

Lease & Financiering

Onderhoud & 
Reparatie

Ervaar onze service! 
Maak eenvoudig een afspraak via onze website 
of bel met 0344-651294

maakt dromen mogelijk

WELKOM BIJ

KASTEEL OPHEMERT

TROUWEN 

Trouwen op een echt kasteel uit 1265 en 

de hele dag het kasteel voor uzelf en uw 

dierbaren. Deze unieke beleving én ons 

hoge serviceniveau vormen de ingrediënten 
voor de dag van uw leven.

beleef de dag van je leven

VERGADEREN

Wilt u traditioneel vergaderen of staat 

u open voor een inspirerende meeting?  

Wilt u een klantendag organiseren? Dit 

kan allemaal op kasteel Ophemert. Graag 

denken wij met u mee.

inspirerend vergaderen

OVERNACHTEN

Kasteel Ophemert heeft ook een unieke 

Bed & Breakfast. In de sfeervolle kamers 

geniet u van alle privacy en comfort. Met 

een schitterend uitzicht over de kasteeltuin 

waant u zich even kasteelheer of kasteel-

vrouwe.

een vorstelijk gevoel

KASTEEL OPHEMERT      DREEF 2      4061 BL OPHEMERT      TELEFOON: 0344-651924

E-MAIL: KASTEELOPHEMERT@GMAIL.COM        WEBSITE: WWW.KASTEELOPHEMERT.NL

“Het Dijkhuis”  Waalbandijk 33 in Ophemert 

Check onze website https://hetdijkhuis.eu/overnachten/ voor meer info.

IN JE EIGEN
REGIO

ER LEKKER OP UIT

In ophemert en omgeving zijn tal 
van leuke b&b’s te vinden waar u 

heerlijk kunt toeven. 

Hooiberg Het Steenuiltje, Ophemert
 

Het Veerhuis, Varik

Boerenbed De Pippert, Ophemert

B&B De Uilenstee, Ophemert

Campingpark, Zennewijnen

Kasteel Ophemert

Deeli, Ophemert

Dreeflogies, Est

Maak van uw avondje-uit-eten 
eens een minivakantie.

TIP!
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Check de achterkant van de krant of hetdijkhuis.eu/feesten
voor een arrangement of kom langs voor een kopje koffie om de

mogelijkheden te bespreken! 

HET DIJKHUIS BIER
Leuk om cadeau te doen

EEN FEESTJE BUITENSHUIS?
Kom naar Het Dijkhuis

Wat hebben we allemaal de samenkomsten met vrienden en familie 
gemist. Het is tijd om dit in te halen. Sinds begin dit jaar zijn Ina en 
William Willekes coördinator van Huis op Hemert, een prachtige 
locatie op een steenworpafstand van Het Dijkhuis.

Hier zijn verschillende ruimtes beschikbaar voor groepen van 5 tot 500 
personen. Wij kunnen daar voor u de catering regelen. Kijk op de 
achterzijde van deze krant voor een greep uit het assortiment. U kunt 
in Huis op Hemert terecht voor een feestavond, buffet, lunch, vergade-
ring, afscheid of brunch.

Wij wensen Ina en William en hun team veel succes met deze nieuwe 
uitdaging.

PARTY TIME

Het Dijkhuis en Huis op Hemert; 

    Sterk door maatwerk.

De vraag naar onze eigen 
bieren was zo groot dat we dit 
zelf niet meer konden bolwer-
ken, dus zijn we een samen-
werking aangegaan met 

top-brouwerij Het Nest. Zij brou-
wen het door ons gewenste 

bier en vullen het af op fust en 
fles. Kom gerust eens proeven

Ook verkopen we dit bier voor thuis; vier flesjes van 
33 Cl voor €9,95. Leuk om te cadeau te doen en nog 

leuker om te krijgen.



Ook rondleidingen en proeverijen - www.stokerijlubberhuizen.nl

Stokerij Lubberhuizen
-Eau de Vie van vers Betuws fruit-
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Dit zijn een aantal geweldige leveranciers, waar wij graag mee samenwerken.

PRACHTIGE PRODUCTEN
zijn dichterbij dan je denkt!

“Het Dijkhuis”  Waalbandijk 33 in Ophemert 

Wijngaard De Kruithof in Ophemert 
Nederlandse kwaliteitswijn

Elke vrijdag en zaterdag van 12.00 – 18.00 uur open voor 
gezellige wijnproeverij met rijk gevulde tapasplank,

rondleiding wijngaard, verkoop cadeaubonnen en wijnen.
telefoon 06 – 444 68 235 voor meer info en reserveren

www.wijngaarddekruithof.nl
Kees & Marion Kruitwagen - Pippertsestraat 12 – Ophemert

-pinapparaat aanwezig-

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

Boerenlogisch Boerderijvlees

Wist u dat:

 

NU OOK UIT DE 
HET LEKKERSTE VLEES 

WWW.BOMMELBEEF.NL - INFO@BOMMELBEEF.NL -  BOMMELSESTRAAT 82 - 4061RG OPHEMERT

VLEESAUTOMAAT

VOOR HET LEKKERSTE BROOD
UIT DE BETUWE

Gerrit van de Westeringh
Bredestraat 14
4062 PM Zennewijnen
0344 651685

Gerrit van de Westeringh

Bij ons kunt u terecht voor 
heerlijke aardappels uit de Betuwse klei
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Onze vijfgangen menu’s zijn ook
thuis verkrijgbaar als wij door een lockdown

noodgedwongen dicht moeten! 

VIJFGANGEN MENU
Voor thuis

Alleen geldig als we toch onderhoopt dicht moeten
LET OP!

“Het Dijkhuis”  Waalbandijk 33 in Ophemert 

KERSTMENU
VOOR THUIS

Als wij weer onverhoopt 
dicht moeten, gaan wij 
net als afgelopen jaar 

een prachtig kerstmenu 
creëren dat je zelf
gemakkelijk kan

afmaken! 

Wij staan klaar voor je tijdens 
een lockdown voor lunch en 

koffie to go! Schijnt het 
zonnetje, dan kan je ook plaats 

nemen op de dijkzitjes 
tegenover ons pand. 

Woon jij in Ophemert, Varik, Zennewijnen, Heesselt, 
Opijnen, Wadenoijen of Passewaaij? Wij bezorgen 

gewoon heerlijk eten bij jou thuis! 

DICHT OF NIET DICHT!
Wij blijven eten bezorgen



VOORGERECHTEN

 

  
 

 
 

HOOFDGERECHTEN

 DINERKAART RESTAURANT

Linzenstoofpot
met zoete aardappel en koriander (v)

 19,50
   

20,50
 

Krokant gebakken sukade met risotto
In roomboter gebakken kogelbiefstuk
met groentes en jus

 
22,50 

22,50

 
 
 

 
 

NAGERECHTEN
 

 

 

 

Heeft u allergieën of dieet wensen? Geef het door en wij vinden 
altijd een passende oplossing.

Eendenborst met gepofte groentes
en jus van gepofte knoflook
Vis van de dag 

Carpaccio van Bommelerwaards rund
met Parmezaanse kaas en rucola

10,95

10,50

12,50

8,50

5,50
5,50

  
Paté van hert
met huisgemaakte worst en chutney
Bouillon met schuim van cognac
Makreelsalade
met zuurkoolbitterbal en saus van mosterd
Gebakken kabeljauw, met beurre blanc
en schuim van boerenkool
Prei-pompoen quiche
(ook niet-vega te verkrijgen) (v)
Tomatensoep (v)
Brood met dipjes (v)

 9,50

6,50
 

 
 

 

Bitterkoekjespudding met boerenjongens 7,50 
7,50

Kletzenbrood Roquefort
met Betuws garnituur 

8,50 

5,50 

Poire belle Hélène (gepocheerde peer)

IJscoupes 

CANDLELIGHT DINER!
24 december

HET DIJKHUIS
met kerst

Op kerstavond, is het gehele 
restaurant weer verlicht met 

alleen kaarslicht. Wilt u ook een 
romantisch diner?

Reserveer tijdig om 
teleurstelling te voorkomen. 

Het Dijkhuis is met kerst open, 
zoals u gewend bent van ons! 

Geen dubbele shifts of 
peperdure kerstmenu’s, maar 
gewoon heerlijk dineren in een 

ongedwongen sfeer. 

Reserveer wel tijdig in verband 
met het beperkt aantal 

plaatsen. 

stroopwafel-karamel
hazelnoot
dame blanche

“HET DIJKHUIS”

Like onze facebookpagina of Instagram: /hetdijkhuis  |  Blijf als eerste op de hoogte van nieuwtjes en wetenswaardigheden!

“Het Dijkhuis”  Waalbandijk 33 in Ophemert 



SALADES

VEGA SALADE  13,50
salade met biet, geitenkaas, honing, 
komkommer en tomaat 

VIS SALADE  14,50
salade met gerookte zalm,  
rivierkreeftjes en gebakken vis 

VLEES SALADE  14,50
salade met carpaccio, rauwe ham  
en oude kaas

BROODJES 
Oude kaas met tomaat en frisse mayo  7,00 
Jong belegen kaas met salade  6,00 
Geitenkaas honing en spekjes  8,00 
Warme beenham met saus  7,50 
Warm vlees met oosterse saus  7,50 
2 kroketten met grove mosterd  8,00 
Gerookte zalm met sausje van yoghurt 10,50
Carpaccio met rucola  9,50
en parmezaanse kaas

UITSMIJTERS & OMELETTEN
Uitsmijter of omelet  8,00
met spek en kaas  

Uitsmijter of omelet  8,00
met ham en kaas 

Uitsmijter of omelet  8,50
met carpaccio 

DIJKHUIS SPECIALS 
Warm vlees met salade en friet 13,50 
Biefstuk met sla en friet  14,95 
Kipsate met sla en friet  14,95

SOEPEN
Boeren tomatensoep  4,50 
Romige paprikasoep  4,50 

BORRELHAP
Kaas 4,50
Bitterballen 8 stuks 6,00
Gemengd bittergarnituur 8 stuks 5,50
Warm & koud 9,50
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De avond wordt begeleid door onze huisvinoloog Geert
die elke wijn prachtig uitlegt.

Reserveren verplicht! € 64,95 p.p.

WIJNPROEVERIJ
Met heerlijk zesgangen diner

“Het Dijkhuis”  Waalbandijk 33 in Ophemert 

OPZOEK NAAR
EEN LEUK BIJBAANTJE?

Wij zijn altijd opzoek naar enthousiaste mensen!
 

Mail je motivatie en cv naar Kilianspiro@gmail.com en 
misschien nodigen wij jou wel uit voor een gesprek!

DIJKHUIS LUNCHKAART

Heeft u allergieën of dieet wensen? Geef het door en wij vinden 

Wat te vieren?
Kijk op onze website voor meer informatie.
www.hetdijkhuis.eu

Onze eieren komen van familie Van Dee, zij  
runnen een kleinschalige biologisch dynamische 
boerderij waar de kippen vrij rond lopen. Ook 
verkopen ze diverse producten in hun eigen 
winkel zoals vlees, kip, ijs, honing en jam.

16 oktober
Zesgangen diner
met bijpassende

wijnen

altijd een passende oplossing.



ER IS ALTIJD WEL
WAT TE VIEREN

Bij het Dijkhuis zijn de opties eindeloos! Van een simpel broodje tot feestavond; voor elke gelegenheid hebben wij wel een pas-
sende oplossing! Wij hebben hier onder een aantal verschillende opties op een rij gezet. Ook kunt u voor meer informatie naar 
hetdijkhuis.eu/feesten gaan of langs komen voor een kopje koffie! Alle arrangementen zijn te combineren met de ruimtes van 

Huis op Hemert

BUFFETTEN VANAF € 25,00
Italiaans buffet - Hollands buffet - Spaans buffet 

Voor meer informatie; ga naar hetdijkhuis.eu/feesten

VERRASSINGMENU’S KEUZE MENU’S
Liever de keuze aan uw gasten overlaten?

WALKING DINNER
€ 7,50 per gang LUXE BROODJES

€ 11,50 (2 broodjes p.p.) 

LUNCH GEZOND
€ 15,00

HOLLANDSE FEESTAVOND
vanaf € 24,50 p.p. 

Driegangen menu € 34,50
Viergangen menu € 42,50

Viergangen verwenmenu* € 54,50
*Inclusief aperitief, wijn en koffie met likeur na 

U kunt een keuze maken uit onze menukaart 
van twee voorgerechten en twee hoofdge-

rechten. Wij maken daar een heerlijk dessert bij.

Driegangen menu € 34,50
Viergangen menu € 42,50

U begint met een tomatensoep.
Daarna heeft u de keuze uit maaltijdsalades 
met brood. De maaltijdsalades worden per 
persoon op bord geserveerd. Alle salades 

bestaan uit een groene salade, aangemaakt 
met dressing en een garnituur van 

verschillende groentes.
De keuze is:
   Carpaccio salade, rauwe ham en 
   Parmezaanse kaas
   Vissalade met gerookte zalm, rivierkreeftjes en 
   gebakken vis
   Bietensalade met geitenkaas en honing

21:00 uur: Ontvangst van uw gasten met 
drankjes naar keuze (Hollandse bar). De 
gehele avond verzorgen wij drankjes en 

hapjes. Vijf rondes bitterballen/bittergarnituur 
en kaas, worst en nootjes op tafel. U kunt 
gebruik maken van onze DJ-installatie.

01:00 Einde

Deze avond is op tal van manieren uit te brei-
den met, bijvoorbeeld, een DJ, zanger, buffet, 
luxe hapjes of afsluiting met broodjes of frites.

Ook kunt u gebruikmaken van dit arrange-
ment in Huis op Hemert.

Een walking dinner is een hele leuke manier om met 
een groter gezelschap een diner te organiseren; 
geen vaste zitplekken, maar statafels met kleine 
gerechtjes die staand gegeten kunnen worden. Het 
walking dinner is vanaf vijfgangen verkrijgbaar en 
kan nog verder worden uitgebreid.

Dit arrangement is verkrijgbaar vanaf 40 personen.

Broodje met carpaccio Parmezaanse kaas en 
rucola

Broodje gerookte zalmmet ui en kappertjes
***

Dit arrangement is verkrijgbaar vanaf 8 personen.

Dit arrangement is verkrijgbaar vanaf 8 personen.

Dit arrangement is verkrijgbaar vanaf 40 personen.Dit arrangement is verkrijgbaar vanaf 8 personen.
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