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Allereerst willen wij u hartelijk 
danken voor uw bestellingen 
tijdens de coronasluiting.
Dit heeft ons zeer veel goed 
gedaan en ons ongeschon-
den door deze tijd geholpen. 

Degenen die van dichtbij de 
gevolgen van corona mee-
maakten of er nu nog mee 
te maken hebben, wensen 
wij heel veel sterkte! 

Wij hopen bekenden en 
nieuwe gasten weer gezond 
in ons restaurant te mogen 
begroeten en te verwennen 
met nieuwe menu’s en leuke 
acties. Uiteraard zorgen wij 
ervoor dat de coronamaat-
regelen serieus en goed 
worden toegepast.

Met culinaire groet,
Team Het Dijkhuis

OPENINGSTIJDEN
Restaurant Di - Zo  12:00 - 22:00 uur
Eetcafé 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 Eetcafé  0344 – 652 736
Cafetaria 06 – 253 94 901

Bestellen kan via onze website  
of de Dijkhuis-app

VOEL JE THUIS BIJ HET DIJKHUIS!

OKTOBER
Alle hoofdgerechten € 12,50 

(geldt niet voor bezorgen)

 Deze maand kunt u reserveren om  
17:30 uur of vanaf 19:45 uur

NOVEMBER
Hertenpeper met rodekool en  

een bijpassend bier € 17,50

Vol met nieuwtjes en 

heerlijke actie-menu’s!

AGENDA
 

24 december 

Candlelight diner in 
het restaurant 

 

24 december

Eetcafé en cafetaria 
geopend

 

25 december

1e Kerstdag, alleen 
het restaurant 

geopend voor diner 
vanaf 18:00 uur

 

26 december 

2e Kerstdag,  
alleen het restaurant 
geopend voor diner 

vanaf 18:00 uur 
 

27 december 2020 
t/m 4 januari 2021

zijn wij gesloten
 

17 januari 2021 
t/m 28 januari 2021

restaurant en eetcafé 

gesloten,  

cafetaria geopend

RESTAURANT ACTIE 
OKTOBER

5 gangen
Italiaans Menu 

van € 59,95
voor € 28,50 

3 gangen
Lunchmenu voor € 17,50 

Carpaccio met  
Parmezaan en rucola

***
Caprese ‘modern’

***
Pasta met scampi’s

***
Saltimbocca (kalfsfilet met 

Parmaham en salie)
***

Tiramisu van vruchten

RESTAURANT ACTIE 
NOVEMBER

5 gangen
Wild Menu 
van € 57,50

voor € 28,50 
3 gangen  

Lunchmenu voor € 17,50 

Paté van hert met filet  
en compote

***
Cappuccino van wildbouillon

***
Strudel van hertenpeper

***
Hertenbiefstuk geserveerd 
met traditioneel garnituur

***
Appel, vanille-ijs en  
kletskop van honing

EETCAFE

EETCAFÉ ACTIE
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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

Weverstraat 8
Ophemert

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

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

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.
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Woont u in Ophemert, Varik, 
Zennewijnen, Heesselt,
Wadenoijen of Passewaaij? 
Dan komen wij het eten 
bezorgen van het eetcafé  
of cafetaria.  
 
Woont u niet in een van deze 
plaatsen, dan kunt u ook 
altijd afhalen bij ons.

Voor bezorgen kan er alleen 
online besteld worden. Dat 
kan op HetDijkhuis.eu of via 
de Het Dijkhuis-app! 

LEKKER DINEREN MET KERST
BIJ HET DIJKHUIS?

HET DIJKHUIS IS  
CORONAPROEF! 

DINERBON
Op zoek naar een leuk Cadeau? 

Van een dinerbon wordt  
iedereen gelukkig!

Bij aankoop van dinerbon boven  
de € 50,- krijgt u een gratis fles wijn.

Ook geweldig om weg te geven zijn  
de bierpakketten van ons eigen  

huisgebrouwen Dijkhuis-bier.

 

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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C. KRANENDONK VOF

Pippertsestraat 3
4061 BK Ophemert

www.depippert.nl 

woensdag      gesloten 
donderdag  14.00 - 18.00

vrijdag     14.00 - 18.00
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Boerderijwinkel 
Ophemert

Kaas gemaakt van 
melk van onze eigen 

koeien

Diverse kazen
&

streekproducten

FAMILIE KRANENDONK

BLIJF OP DE HOOGTE!
Zorg dat u Het Dijkhuis volgt op Instagram en 
maak kans op een diner voor twee personen!

Wilt u altijd op de hoogte blijven van onze acties,  
nieuwe menu’s of andere wetenswaardigheden? 

Volg ons dan op Facebook, Instagram
of ontvang de nieuwsbrief!

Zoals u van ons gewend bent, hebben wij 
geen dure kerstmenu’s of dubbele shifts! U kunt 
gewoon lekker dineren in een ongedwongen 
sfeer! Reserveer wel op tijd in verband met het 

beperkte aantal plaatsen!

SOCIAL DEAL ACTIE

Viergangen keuzemenu  
voor slechts €19,95!

Dus zorg dat u de Social Deal  
in de gaten houdt!

Bij Het Dijkhuis gaan wij zo 
veilig mogelijk te werk.  
Daarvoor hebben wij een 
aantal aanpassingen ge-
daan. De tafels staan nog 
ruimer opgesteld dan voor-
heen. Wij werken alleen nog 
met papieren menukaarten 
die eenmalig gebruikt wor-
den. Er staan geen peper- 

en zoutstellen op tafel. Het 
wassen van onze handen 
en hygiëne staan uiteraard 
hoog in het vaandel.

Heeft u geen gezondheids-
klachten? Dan kunt u veilig  
bij ons terecht.
 
Hopelijk tot snel!

GEEN ZIN OM ETEN TE KOKEN?  
HET DIJKHUIS KOMT NAAR U TOE!

In de maanden december, januari en februari doen 
wij weer mee met een Social Deal-actie!
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Wij hebben prachtig 
keramiek staan

van Flor de Hilster-Cramer!

Kom bij ons langs of bij Flor
 (Bommelweg 35, Wadenoijen)

om het te bezichtigen! 

LUNCHEN BIJ HET DIJKHUIS!
Dinsdag t/m zondag zijn wij

van 12:00 tot 17:00 uur open voor lunch.
Wij hebben heerlijke broodjes  

van Jan-pieter Duijn.  
Of heeft u liever een salade of

een kopje soep? 

In de maanden oktober en november
hebben wij ook een  

driegangen lunchmenu voor slechts

€ 17,50

Oktober
Carpaccio met Parmezaan en rucola,

pasta Scampi, vruchten tiramisu.

November
Paté van hert, strudel van hertenpeper

en appeldessert.

24 december op kerstavond

is het gehele restaurant weer 

verlicht met alleen kaarslicht! 

Wilt u ook een romantisch diner?

Reserveer tijdig om  

teleurstelling te voorkomen!

CANDLELIGHT DINER!

WILT U GRAAG 
LOKALE KUNST 
BEZICHTIGEN?

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 

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

BORRELHAP

Kaas 4,50
Bitterballen 8 stuks 6,00
Gemengd bittergarnituur 8 stuks 5,50
Warm & koud 9,50

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.

LUNCHKAART

RESTAURANT


