
D I N E R K A A R T



Restaurant ’t Ryck

Restaurant ’t Ryck ligt midden in het Groene Hart. 

De ambachtelijke keuken focust zich op ecologische en 

streekeigen producten. Laat je verwennen door gerechten 

van onze braai of smoker. Passie en beleving vind je niet 

alleen terug in onze gerechten, maar ook zeker in onze 

mooie selectie van wijnen en eigen bieren. 

Wij wensen je een aangename avond toe!

WINNAAR Gouden Parel 2019 PARELDE



Restaurant ’t Ryck  Diner
Vanaf 17.00 uur

Dieetwens of allergie? Laat het ons weten

Soepen
Pompoensoep 6.5
Van pompoenen uit eigen tuin, uien, huisgemaakte kruidenolie, geroosterde
zaden en specerijen

Knolselderijsoep  6.5
Met groene kruidenolie en pittige zonnebloempitten

Bisque  9.5 
Gemaakt van Noordzeekrab, geserveerd met een room van rivierkreeft, 
bosuien en croutons

Voorgerechten
Rilette van eend  10.5
Gekonfi jte en geplukte eendenbout, chutney van veenbessen, gedroogde ham 
en in zoutkorst gegaarde bietjes

Huisgerookte zalm  9.5
Met zoetzure rode kool,  mosterddressing, gepocheerd ei, kropsla 
en kruidige broodkruimels 

Kroketjes van rivierkreeft  9
Huisgemaakte kroketjes met mierikswortelmayonaise, frisse salade van 
knolselderij, aardappel en crème fraîche 

Carpaccio   12.5
Dungesneden gerookte biefstuk, truff elmayonaise, rucola, oude kaas, 
knofl ookcroutons, geroosterde noten en zaden

‘t RYCK groententuin     9.5
BBQ bereidingen van groenten uit het seizoen, pastinaakcrème, rucola en bietenkroepoek

Steak tartaar  11.5 
Toast van zuurdesem, Amsterdamse uien, mayonaise en crumble van Kameriks ei

Bieten    9.5
Gegaard in zoutkorst, gepocheerd ei, piccalillymayonaise, rucola, oude kaas en 
kruidige broodkruimels



HOOFDgerechten
Rode poon   19.5
Brandade met kreeftjes, peen, gesmoorde ui en kreeftenjus

Geroosterde pompoen   17,5   
Gevuld met groenten van het seizoen, Doruvael en hollandaisesaus

Kameryckse burger  16.5 
100% MRY burger, kruidige ketchup, belegen kaas, gebakken spek, champignons, 
rode ui, geserveerd met koolsla, friet en huisgemaakte mayonaise 

Steak   19.5 
Gegrilde lendebiefstuk, dikke friet, geroosterde groenten en dragonboter

Runderschouder  19.5 
Op lage temperatuur gegaard op onze smoker, wafel van zoete aardappel, 
zuurkool, geroosterde groenten en bearnaisesaus

Knolselderij  17.5 
Gepoft en gerold in kruiden en specerijen, puree van knolraap, geroosterde kriel, 
pittige zonnebloempitten en groene kruidenolie

Snoekbaars  19.5
Op de huid gebakken, stamppot van snijbonen en schuimige witte wijnsaus met salie

Los bij te bestellen: 
Friet met huisgemaakte mayonaise   3.5
Geroosterde kruidenkrieltjes met kruidenmayonaise   3.5
Groenten uit het vuur      3

Restaurant ’t Ryck Diner
Vanaf 17.00 uur

Braai 

In het verlengde van onze ambitie om onze prachtige buitenomgeving te omarmen, 
hebben wij een foodconcept geïntroduceerd: de braai. Geïnspireerd door de gelijknamige 

Zuid-Afrikaanse traditie, waarbij iedereen samenkomt rond een groot vuur om te 
genieten van heerlijk barbecuevlees. Bovenal is onze braai de plek waar onze chefs 

de meest fantastische barbecuegarnituren bereiden, die het niveau van een simpele 
barbecue ontstijgen.



DESSERTS
Bosbessentaart   7.5 
Luchtige cake met een topping van crème fraîche met citroen, compote van 
bosbessen en yoghurtijs

Appel en kruimels  7.5
Appels van onze appelboer met kaneel en kruimeldeeg uit de oven, 
vanille-ijs en karamel

Chocolade  7.5
Crumble van verse brownie, pure chocolade-ijs, witte chocolade-ijs en 
gekarameliseerde nootjes 

Kaas lokaal  10.75
5 kazen die de regio vertegenwoordigen, notenbrood en Kameryckse appelstroop 

Kinderen
Bandietenbord  0
Je krijgt een bord met bestek en steelt wat eten van je ouders

Pannenkoek  6
Gemaakt met biologische melk en scharreleieren

Pasta  7.5
Met tomatensaus en verse groenten 

Nuggets  7.5
Huisgemaakte kipnuggets van kippendij, friet, mayonaise en ketchup

IJS  4
één bolletje vanille ijs met vers fruit en slagroom

Wil je graag een klein gerecht van de kaart? Vraag naar de mogelijkheden.

Dieetwens of allergie? Laat het ons weten



Restaurant ’t Ryck DRANKEN

WARME DRANKEN
Koffi  e 2.5
Cappuccino 2.75
Koffi  e verkeerd 3.25
Latte macchiato 3.25
Espresso 2.5
Dubbele espresso 3
Flat white 2.75
Espresso macchiato 2.75
Cafeïnevrije koffi  e 2.75
Thee (Simon Levelt) 2.5
Verse muntthee 3
met honing   3.55
Verse gemberthee 3
Irish coff ee 7.25
Warme Chocomel 2.85
   met slagroom 3.25
Warme Chocomel met rum  5
Slagroom  0.5

Al onze koffi  es zijn te verkrijgen met 
soja- of havermelk

Huisgemaakt gebak
Huisgemaakte appeltaart 3.95
       met slagroom 4.45
Kameryckse worteltaart 3.95
Kameryckse brownie 3.25

Biologische frisdranken
NaturFrisk Indian Tonic 3
NaturFrisk Bitter Lemon 3
Ginger ale 3
Elderfl ower (vlierbloesem) 3
Kameryckse appelsap 2
Kameryckse appel/peersap 2
Bio melk 2
Bio karnemelk 2

Frisdranken
Pepsi Cola 2.5
Pepsi Max 2.5
SiSi 2.5
7-up 2.5
Ice Tea 2.6
Ice Tea green 2.6
Cassis 2.6
Tomatensap 2.6
Rivella 2.6
Fristi 2.5
Vers sinaasappelsap 3.75
Koude chocomel 2.5
Ranja 1.95
AA-Drink 2.55

Waters
Sourcy blauw 2.5
Sourcy rood 2.5
Petfl esje water 2.05
Fles bronwater Kameryck 1.00 p.p. 
(Gratis hervulbaar)

Bieren (tap)
Kameryck bier (pilsner) 25cl 2.7
Kameryck Blond 25cl 4.25
Kameryck Bok 25cl 4.25
Kameryck seizoensbier

Bieren (fles)
Wij bieden een rijke selectie aan speciaalbieren 
aan. Het actuele, vaak streekgebonden aanbod 
is te vinden op onze tafelkaartjes of vraag ernaar 
bij het personeel.

Wijnen
Wij hebben altijd 12 open wijnen waar je 
uit kunt kiezen. Op de tafelkaartjes staat het 
actuele aanbod van deze wijnen of vraag 
ernaar bij het personeel. 



Binnenlands gedistilleerd
Sherry medium 3.6
Sherry dry 3.6
Port ruby 3.6
Port white 3.6
Campari 3.6
Martini rosso 3.6
Martini bianco 3.6
Jonge jenever 3.6
Oude jenever 3.6
Citroenbrandewijn 3.6
Bessenjenever 3.6
Vieux 3.6
Berenburg 3.6

Kameryck Eau de Vie 4

Buitenlands gedistilleerd
Jägermeister 3.5
Bacardi 4.2
Vodka 4.2
Grappa 4.2
Amaretto 4.2
Tia Maria 4.2
Baileys 4.7
Cointreau 4.7
Grand Marnier 4.7
Dom Bénédictine 4.7
Drambuie 4.7
Sambuca 4.7
Licor 43 4

Johnny Walker Red Label 6.2
Jameson  6.2
Jack Daniel’s 6.2
Ballantine’s  6.2
Glenfi ddich 7.2

Courvoisier VS 6.25
Rémy Martin VSOP 7.5
Calvados 4.7
Armagnac 5.2

Specials

Groene smoothie 5
Eigen appel-perensap, verse spinazie, 
limoensap en een vleugje munt

Frozen Iceccino 3.75
Deze heerlijke iced coff ee is een mix 
van mokka, cappuccino en crushed ijs 

Hendrick’s Gin&Tonic 9.5
Naturfrisk tonic en komkommerlinten 

Bobby’s Gin&Tonic 9.5
Naturfrisk tonic, sinaasappel 
en kruidnagel 

Aperol Spritz 9.5
Aperol, soda, prosecco en sinaasappel

W E  Z I E N  J E  G R A A G 

W E E R  T E R U G !

Kameryck Blond bier

Een heerlijk onvervalst bier van Kameryckse 
klasse, gebrouwen in Kamerik in 

samenwerking met brouwerij de BorrelNoot. 
Dit blond bier legt vluchtig wat lentebloesem 
op je tong, gevolgd door een robuust bittertje 
waardoor je snel verlangt naar de volgende 

slok. Te verkrijgen van de tap of in ons 
Kameryck blond bierpakket. 




