“Het Dijkhuis”

Uitgave maart 2020

DIJKHUIS OPHEMERT
COURANT
AGENDA

Vol met nieuwtjes en
’s!
heerlijke actie-menu

Voorjaar 2020

Wijnproeverij

Restaurant Actie
Maart

28 maart

5 gangen Menu

Bierproeverij

van € 55,50

4 april

voor € 28,50

Goede vrijdag

Ossenworst met gerookte
eendenborst en tomaatjes
***
Schuim van tom kha kai met
kip en pindakruim
***
Gepocheerde skrei,
paddenstoelen en
knolselderij
***
Gelakte procureurlappen
met gefermenteerde kool
***
Banoffee taart
(banaan/toffeetaart)

10 april geopend

Eerste paasdag
12 april geopend

Tweede paasdag
13 april geopend

Koningsdag
27 april gesloten

Moederdag
Alle moeders eten gratis
(max. 1 per 4 personen)
10 mei

Deze hele lange herfst gaat
nu zachtjes aan voorbij en wij
kunnen weer naar het voorjaar
toe gaan leven. Wij hebben de
‘’winter’ gebruikt om leuke ideeën
uit te werken, zoals dineren op
het land bij Ingrid en Roeland.
Op hun biologisch-dynamische
boerderij serveren wij zaterdag 29
augustus een viergangendiner in
de buitenlucht, gemaakt met hun
producten. U kunt dan ook een
kijkje nemen bij de kippen, kassen
en bijen. Uiteraard hebben wij
weer tal van leuke acties in maart,
april en mei. In deze krant
leest u er alles over.

Voor de sportievelingen is er
op 30 augustus de fiets- en
wandelroute ten behoeve van
het KWF. Ook voor Vader- en
Moederdag hebben wij weer wat
leuks bedacht. Deze krant komt
twee keer per jaar uit, maar u kunt
ons ook volgen op Facebook en
Instagram of inschrijven op onze
nieuwsbrief op hetdijkhuis.eu/
nieuwsbrief

Met culinaire groet,
Team het Dijkhuis

Hemelvaart
21 mei geopend

Eerste Pinksterdag
31 mei geopend

Tweede Pinksterdag
1 juni geopend

Vaderdag
Alle vaders krijgen een leuk
bierpakket na afloop
21 juni

Driegangen-lunchmenu
voor €15,–

Maart

Ossenworst met gerookte eendenborst en tomaatjes
Gepocheerde skrei, paddenstoelen en knolselderij
Banoffee taart (banaan/toffeetaart)

April

Carpaccio met Parmezaan en rucola
Pasta met scampi’s en zongedroogde tomaat
Vruchtentiramisu

Restaurant Actie
April
5 gangen Italiaans
Menu
van € €58,50

voor € 28,50
Carpaccio met Parmezaan
en rucola
***
‘Caprese’ modern
***
Pasta met scampi’s en
zongedroogde tomaat
***
Saltimbocca (Kalfsfilet met
parmaham en salie)
***
Vruchtentiramisu

Samenloop voor hoop
12 & 13 juli

Dineren op het land
29 augustus

CWF Fiets- en
wandelroute

LET OP!
Vanaf maart hebben wij een nieuwe lunchkaart en een nieuwe kaart
voor het eetcafé
Voor meer informatie kijk op www.hetdijkhuis.eu

30 augustus

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

Like onze facebookpagina: facebook.com/Hetdijkhuis | Blijf als eerste op de hoogte van nieuwtjes en wetenswaardigheden!

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

Dijkhuis Courant

____________

Autobedrijf Willekes
ALTIJD GOED AF!

Wijnproeverij met diner
28 maart

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
WINACTIE:

Aanvang 19:00 uur,
reserveren verplicht.

€ 54,95 p.p.

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

VERZIN EEN ONDERSCHRIFT BIJ DEZE FOTO.
DE LEUKSTE WINT EEN BALLONVAART!
MAIL UW ANTWOORD MET NAAM EN TELEFOONNUMMER NAAR
INFO@AUTOBEDRIJFWILLEKES.NL OF KIJK OP ONZE FACEBOOKPAGINA.

Wij serveren een 6 gangen diner
met bijpassende wijnen.
Deze avond wordt begeleid
door Geert Willems.

OPHEMERT – TIEL
www.autobedrijfwillekes.nl

Kies een zonnige zaterdag uit
en kom vrijblijvend een “proef” ritje
over de dijk maken. We kunnen u
daarna ook bij het Dijkhuis afzetten.

4 april
BIERPROEVERIJ

Weverstraat 8
Ophemert

PROEVERIJ VAN 6 SPECIAALBIEREN
VAN BROUWERIJ HET NEST
MET BIJPASSENDE HAPJES

€ 27,

50
p.p.

‘’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
Esterweg 57, 4061PX Ophemert

Aanvang 20:00 uur, reserveren verplicht.
Vooraf kaartverkoop verplicht.
Kaarten zijn in het restaurant te koop.

Like onze facebookpagina: facebook.com/Hetdijkhuis | Blijf als eerste op de hoogte van nieuwtjes en wetenswaardigheden!

“Het Dijkhuis” Waalbandijk 33 in Ophemert

Gemaakt van melk

“Het Dijkhuis”

Kaas verkoop

van onze eigen

Ophemert

koeien

Dinerbon

Gemaakt van melk

Jonge kaas

van onze eigen

&

koeien

CWFcycling en walking for life 30 augustus
De jaarlijkse CWF Cycling en Walking For Life vanuit Het Dijkhuis.
Inmiddels traditie geworden. De laatste zondag van augustus is het Dijkhuis s ’morgens het domein
van wandelaars en wielrenners die deelnemen aan de CWF Cycling en Walking For Life.
Zondag 30 augustus wordt er, in de strijd tegen kanker, gestart en gefinisht 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 Alpe d’HuZes.

Op zoek naar Fenegriek
een leuk Cadeau?
Van een dinerbon wordt iedereen gelukkig!
Bij aankoop
van dinerbon boven de €50,–
Jonge
kaas
krijgt u een gratis fles wijn.
&
Ook
geweldig om weg te geven zijn de bierpakFenegriek
ketten van ons eigen huisgebrouwen Dijkhuis-bier.

KAAS VAN DE PIPPERT
OPHEMERT

Een mooie tocht door de Betuwe met een rustmoment op camping de Kooise in Acquoy.

Zowel voor de fietsers als voor de wandelaars worden er, in verschillende afstanden, tochten
Sinds januari 2018 verkopen we
uitgepijld.

Voor meer

kaas van de boerderij, gemaakt van

informatie kijk op
KAAS
Kaas
verkoop VAN DE
verkoop
de facebookKaas
Ophemert
Ophemert
OPHEME
pagina:

onze eigen melk. Onze koeien krijgen weidegang wanneer dit

lopen minimaal 720 uur per jaar buiten. De koeien
KAAS VANmogelijk
DEis, zePIPPERT
worden gemolken door een melkrobot, hierdoor hebben ze zelf de
OPHEMERT
keuze wanneer ze gemolken willen worden.
Voor meer

Sinds januari 2018 verkopen we kaas van

dePippert
Gemaaktonze
van
melk
vankoeien krijgen we
eigen
melk. Onze
Gemaakt van melk
onze eigen
koeien
mogelijk is, ze lopen minimaal 720 uur pe

Sinds januari 2018 verkopen we kaas van de boerderij, gemaakt van
informatie kijk op
kaas
wordt opwanneer
kleine schaal
onze eigen melk. Onze koeienOnze
krijgen
weidegang
dit ambachtelijke gemaakt, ze heeft

van onze eigen
worden gemolken door een melkrobot, h

C. KRANENDONK VOFkoeien

dedefacebook
smaak
wat voortkomt
uit het voer wat
koeien eten.
mogelijk is, ze lopen minimaaleen
720unieke
uur per
jaar buiten.
De koeien
pagina:
Momenteelhierdoor
hebbenhebben
we jonge
en kaas met fenegriek.
worden gemolken door een melkrobot,
zekaas
zelf de
Binnenkort
zijn er nog meer smaken.
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.

keuze wanneer
Diverse
kazenze gemolken willen word
Pippertsestraat 3
Onze&kaas wordt op kleine schaal ambach
4061 BK OphemertJonge
kaas
streekproducten

dePippert

&

Momenteel hebben we jonge kaas en ka
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Binnenkort zijn er nog meer smaken.
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OPHEMERT
Voor meer
woensdag 14.00 - 18.00

Sinds januari 2018 verkopen we kaas van de boerderij, gemaakt van
onze
eigen melk. Onze
koeien
krijgen weidegang wanneer dit
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14.00
- 18.00

mogelijk is, ze lopen minimaal 720 uur per jaar buiten. De koeien

Restaurant
Actie Mei

vrijdag
14.00 – 18.00
worden gemolken door een melkrobot, hierdoor hebben ze zelf de

informatie kijk op
de facebook
pagina:
dePippert

keuze
wanneer ze gemolken
willen worden.
zaterdag
9.00 – 17.00

De extra’s
van Expert Culemborg
C. KRANENDONK VOF

Onze kaas wordt op kleine schaal ambachtelijke gemaakt, ze heeft
een unieke smaak wat voortkomt uit het voer wat de koeien eten.

Neerijnen loopt mee en staat stil bij kanker
SamenLoop voor Hoop is een evenement van KWF voor iedereen die iets
tegen kanker wil doen.






Binnenkort zijn er nog meer smaken.

Vier gangen
Aspergemenu

Schuimige aspergesoep met
gerookte zalm

De openheid, saamhorigheid en eensgezindheid maken van een SamenLoop
een evenement dat niemand onberoerd laat.

Vis van de dag met asperges
of à la flamande

11 februari en 19 mei
Informatieavond in de Koeldert in Waardenburg!

Uitgebreide installatieservice
Wij bezorgen
wanneer het u uitkomt
www.depippert.nl
Deskundige reparatieservice
woensdag
- 18.00
Extra wensen?
Wij14.00
helpen
u graag verder
donderdag 14.00 - 18.00

Zandstraat vrijdag
62
zaterdag
Tel: 0345 520590

Gedurende een 24-uurs wandelestafette op 12 en 13 juni 2020 staan we
samen met lotgenoten stil bij kanker én vieren we het leven.
Tijdens het evenement lopen deelnemers in teams en lossen elkaar af, zodat
uit elk team altijd iemand aan het wandelen is.
Ondertussen zorgen indrukwekkende ceremonies, een gezellige braderie en
veel activiteiten ervoor dat het voor zowel de bezoekers als de deelnemers
een onvergetelijk evenement is.

Het evenement wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd.

Pippertsestraat 3

advies
altijd in de buurt
Momenteel hebben we jonge kaas en kaas met fenegriek.  Service en 4061
BK Ophemert

Hartig taartje met
gekarameliseerde asperges
en gorgonzola

Aardbei-rabarber dessert met
vanille-ijs

14.00 – 18.00

4101 EH Culemborg
Fax: 0345 533120

9.00 – 17.00

www.expert.nl/culemborg

Kom bij ons langs voor advies!

Voor meer informatie: neerijnen@samenloopvoorhoop.nl
Of https://www.facebook.com/samenloopvoorhoopneerijnen
Aanmelden kan via: www.samenloopvoorhoop.nl/neerijnen.

Loop jij ook mee?
Schrijf je in en/of kom naar
de informatieavond(en) op
11 februari en 19 mei
(aanvang 20.00 uur).

Eetcafé Acties
Maart

Alle hoofdgerechten €12,50
(geldt niet voor bezorgen)

April

hele gebrade kip per 2 persoon
€12,50 p.p

Like onze facebookpagina: facebook.com/Hetdijkhuis | Blijf als eerste op de hoogte van nieuwtjes en wetenswaardigheden!

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

Dijkhuis Courant

Arrangementen
3 Gangen
keuze menu

Feestavond
50
vanaf € 22,

€ 27,50

Van 21:00 tot 01:00

Keuze uit alle gerechten van de
kaart

Drankarrangement
Hollandse bar
Bittergarnituur en
bitterballen

Tomatensoep, kipsaté,
dame blanche

Vanaf 8 personen

Besloten vanaf 50 personen

Vanaf 8 personen

3 Gangen
keuze menu

Verwenmenu

Brunch

€ 34,50

€ 54,95

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

4 gangen verrassingsmenu met
aperitief, bijpassende wijnen en
koffie met likeur na.

Lunch expres

Moederdagactie

Eetcafé

Drank arrangement voor 3 uur

€ 15,-

3 Gangen
basic menu
Eetcafé

van
voor

Restaurant

Restaurant

€ 8,

50

2 belegde broodjes
en een soepje

vanaf 10 personen

vanaf

10 mei
moeders eten gratis! (max.
1 moeder per 4 personen)

Vaderdagactie
21 juli
Vaders krijgen bierpakket
na afloop van diner!

€ 24,95

€ 19,95

€ 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 eetcafé bij u thuis brengen.

Bezorgingsactie!

Diner op het land bij Ingrid en Roeland

Alle hoofdgerechten uit
het eetcafé, tweede halve
prijs met bezorging op
donderdag

Op 29 augustus organiseren wij een diner samen met Deeli.
Deeli is een biologisch-dynamische boerderij in Ophemert. U
kunt deze avond in de buitenlucht op de boerderij genieten
van een prachtig viergangenmenu. De gerechten worden
bereid met de producten van de boerderij.
Het viergangenmenu, inclusief aperitief, is €42,50 p.p.
De (verplichte) kaartjes voor dit menu zijn verkrijgbaar bij Het

Van harte welkom in
“Het Dijkhuis”

Dijkhuis of Deeli.

Waalbandijk 33 in Ophemert
telefoon 0344 - 652 736

Voor meer informatie kunt u kijken op onze

www.hetdijkhuis.eu

website www.hetdijkhuis.eu

Like onze facebookpagina: facebook.com/Hetdijkhuis | Blijf als eerste op de hoogte van nieuwtjes en wetenswaardigheden!

“Het Dijkhuis” Waalbandijk 33 in Ophemert

