
D I N E R K A A R T



voorgerechten

Tuinerwtensoep 8.75
Lichtgebonden tuinerwtensoep met gebakken kabeljauw omwikkeld met spek en 
geserveerd met crème fraiche.

Carpaccio  13.25 
Licht gerookte carpaccio van rund met basilicummayonaise, 
gebrokkelde oude kaas en sla.

Gepofte biet 9.5
Uit het vuur gepofte gele biet gevuld met Kamerikse blauwe kaas, gehakte dadels,
walnoten en balsamicostroop.

Mosselen  10.25
Gekookt in Kameryck blond bier met voorjaarsgroentes en kruiden uit eigen tuin.
geserveerd met knoflookbrood.

Nacho’s  9.5
Met geplukte maiskip van de braai, boerensalade, kaas, 
Kameryckse guacamole van tuinerwten en groene paprika aioli.

Restaurant ’t Ryck  Diner
Vanaf 17.00 uur

Restaurant ’t Ryck ligt midden in het Groene Hart. De ambachtelijke keuken focust zich op 
ecologische en streekeigen producten. In het verlengde van onze ambitie om onze 

prachtige buitenomgeving te omarmen, bereiden wij alle gerechten vanaf onze vuurplaats 
met als smaakmaker “de Braai”. 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!

Dieetwens of allergie? Laat het ons weten



Hoofdgerechten

varkenskoontjes  17.5
Gegaard in Kameryck pils, daarna geroosterd op de braai en afgelakt met een saus 
van sesamzaad en sojasaus. Geserveerd met plat brood en witte kool.
 
RunderEntrecote  22.5 
Op de braai geroosterde entrecote van het rund, gemarineerd in kruiden uit eigen tuin,
met een saus van gepofte paprika, ingelegde mosterdzaadjes, roseval aardappels en 
seizoensgroentes uit het vuur.

Kameryckse Burger  17.5
Peterseliebol met op de braai geroosterde runderhamburger, sla, gerookt spek,
boerenkaas, gebakken ui, augurk en onze eigen BBQ-saus. Geserveerd met 
roseval aardappel en groene paprika aioli.

Forel 22.5
Hele forel omwikkeld met spek en gemarineerd met kruiden uit eigen tuin en citroen.
Geserveerd met seizoensgroentes en geroosterde kriel.  

Huisgerookte zalm 19.5
Koud gerookt in de smoker en daarna gegaard op de braai met asperges, 
gegrilde polenta en een salsa van kruiden uit eigen tuin.

Mosselen 18.5
Gekookt in Kameryck Blond bier met friet en huisgemaakte aioli.

pompoen 18.75
Op de braai gepofte flespompoen en cherrytomaat met geitenkaas en geroosterde
zaden. Geserveerd met geroosterde little gem sla.

Kip van de Braai    17.5
Gerookte maiskip gemarineerd in sinaasappel-limoenmarinade met asperges, zoete 
aardappelwafel en geserveerd met tomatenjam.

salade gegrilde gamba 16.75
Met kropsla, zoet-zure bloemkool, asperges en een yoghurt-dilledressing.

salade gegrilde asperges 16.75 
Met mesclun, gekookt ei, kriel, boerenkaas, zongedroogde tomaat, groene boontjes
en een kruidenmayonaise.
 

Dieetwens of allergie? Laat het ons weten

Diner
Vanaf 17.00 uur

Restaurant ’t Ryck  



Desserts
Blondie  8.5 
Met witte chocolademousse en yoghurt-bosvruchtenijs.

Aardbeien  8.5
Met aardbeienroom, vanille ijs en geroosterde BBQ marshmallows.
 
Tarte tatin  8.5
Gemaakt van Groene Hart appels met karamelijs en slagroom.

Kaasplankje  12.75
5 boerenkazen uit de regio met vijgenbrood, appelstroop, 
ingelegde boerenmeisjes en walnoten.

kinderen

paprikasoep   5
Soep van op de braai geroosterde paprika’s met crème fraiche en bleekselderij.

kipspies  8.5
Met roseval aardappel, kruidenmayonaise en appelmoes.
 
broodje mini hamburger  8.5
Met sla, tomaat en boerenkaas.

kinderijs  5
Vers fruis, vanille ijs en slagroom.

Restaurant ’t Ryck dessert
& kids



Restaurant ’t Ryck dranken

Frisdranken
Coca Cola 2.5
Coca Cola zero 2.5
Fanta 2.5
Sprite 2.5
Fuze Tea 2.6
Fuze 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

Bieren (tap)
Kameryck bier (pilsner) 25cl 2.85
Kameryck Blond 25cl 4.25
Kameryck Bok 25cl 4.25
Heineken 0,0% 2.95
Kameryck seizoensbier 4.25

Bieren (fles)
Wij bieden een rijke selectie aan speciaalbieren  
aan. Vraag naar het actuele aanbod bij 
het personeel.

Wijnen
Wij hebben een mooie selectie wijnen voor je
samengesteld. Vraag naar het aanbod of de 
wijnkaart bij het personeel. 

Cocktails

Hendrick’s Gin & Tonic               9.5 
Naturfrisk tonic en komkommerlinten

Bobby’s gin & Tonic                    9.5 
Naturfrisk tonic, sinaasappel en 
kruidnagel
 
Aperol Spritz                              6.5
Aperol, soda, prosecco en sinaasappel

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

Al onze koffies zijn ook 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
Elderflower (vlierbloesem) 3
Kameryckse appelsap 2
Kameryckse appel/peersap 2
Bio melk 2
Bio karnemelk 2
Frozen Iceccino 3.75

Waters
Chaudfontaine blauw   2.5
Chaudfontaine rood   2.5
Fles bronwater Kameryck                           1.00 p.p 
(Gratis hervulbaar)


