
Voor de kids

Power pasta
Spaghetti of penne met roomsaus, spinazie en kip

Diep in de zee
Kleine moot zalm gebakken op de huid met frietjes en 
mayo

Verstopte groentes
Groente kroketjes met frietjes en mayo

8,50

9,50

7,50

Sweets for my sweet

Chocolate dream
Warm chocoladetaartje met vanille ijs

Eton mess
Macarons, rood fruit, kletskoppen met yoghurt ijs

Banana split
De klassieker in een nieuw jasje

Crême brulee
Vanillepudding met een twist van sinaasappel en een 
krokant suikerlaagje

Sweet plateau (2p)
Voor als je niet kan kiezen

Sweet dreams are made of cheese.. (2p)
Een selectie van binnen- en buitenlandse kazen met 
notenvijgenbrood en chutney

6,50

6,75

6,50

5,00

13,00

15,00

DINERKAART
OM MEE TE BEGINNEN

Mandje brood
Vers brood met smeersels

Vitello tonnato
Kalfsfricandeau, tonijnsaus, kappertjes en citroen

Garnalencocktail
Klassieke garnalencocktail met witlof en appel

Carpaccio
Carpaccio, rucola, pompoenpittenmix en truffel-
mayonaise of pesto

Mercimek
Linzensoep op Turkse wijze

Pico Bello
Gevulde portobello met tomatensalsa en gorgonzola

Dip it!
Brood, groenten en diverse dips. 2 personen.

Coquilles
2 coquilles, zeewiersalade en cherrytomaatjes 

5,00

8,50

8,00

8,50
 
 
 

5,00

7,50

12,50 

10,00

Het echte werk

Biefstuk *
Mals biefstuk, gebakken zoals u hem het lekkerst vindt

Steak tartare *
Rauw vers rundvlees met ui, kappertjes en een eitje

Pasta aglio e olie
Spaghetti met knoflook, olie, bladpeterselie, chilipeper en 
parmezaanse kaas

Master burger *
Met kropsla, gebakken ui, augurk, cheddar, curry en 
mayonaise

Pasta pesto
Penne met pesto-roomsaus, champignons, 
zongedroogde tomaatjes en grana padano

Wauw *
Kabeljauw met Shanghai paksoi, shii-take en oosterse 
saus

Surf & Turf *
Biefreepjes, gamba’s, peultjes, cashewnoten, 
cherrytomaatjes, champignons en soja-sesamsaus

Bietenburger *
Met avocado, mango, tomaat, rode ui en rucola 

Zalm *
Gebakken op de huid met dille en citroen, geserveerd 
met witte wijn saus

21,50

20,50

14,50

14,75

14,50

19,50

23,50

13,50

18,50

* geserveerd met aardappelgarnituur en salade

WIST JE DAT?
Dieren bestrijkt een gebied van 3.639 
hectare, waarvan 60 hectare aan meren, 
sloten en andere wateren. Per vierkante 
kilometer wonen er gemiddeld 470 
personen. In totaal wonen er in Dieren 
16.830 mensen waarvan 49,14% man is 
en 50,86% vrouw. De leeftijdcategorie 
45 t/m 64 jaar is met 30.9% het sterkst 
vertegenwoordigd. 


