DINERKAART

Diner
Vanaf 17.00 uur

Restaur ant ’ t Ryck

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!

vuurstarters
Ga zpacho
Groene gazpacho met olie van bieslook uit eigen tuin, antiboise van buffeltomaat
en een broodsoldaatje.

9.00

Carpaccio
Dungesneden rundvlees van Waards rund “Caveman Style” met een mayonaise van
groene olijf, pijnboompitten, gerookte zilverui, rucola en boeren oude kaas van de Wit.

15.00

br aai proeverij
Drie verschillende kroketjes van pulled pork, pulled zalm en pulled brisket. Geserveerd
met saffraanmayonaise, gerookte cocktailsaus en gerookte jalapeño mayonaise.

11.75

steak tartaar
Fijngesneden, gerookt Waards rundvlees, een dooier met gerookt zout, gerookte jalapeño
mayonaise, broodkrokantje en mosterdkaviaar.

13.75

Garnalencocktail
Kruiden gamba’s van de braai met venkel, gepofte cherry tomaat, broodkrokantje,
gebrande citroen en gerookte cocktailsaus.

12.50

Burr ata
Met een antiboise van buffeltomaat, olie van bieslook uit eigen tuin, gebrande vijg
en een hazelnootkrokant.

12.50

Dieetwens of allergie? Laat het ons weten

Restaur ant ’ t Ryck
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Hoofdvuur
Ribeye
Gerookte runder ribeye met seizoensgroente van de braai en chimichurri.

26.50

zalm
Gerookte zalm van eigen smoker met aardappel gnocchi, pesto van bonenkruid
uit eigen tuin, bimi en een piperade van buffeltomaat.

23.50

m aiskip
Gegrilde maiskipfilet van de braai met buikspek, prei van de braai, gepofte cherrytomaat
en een saus van rode wijn en gerookte zilverui.

21.50

steak
Steak van Waards rund van de braai, braaiboter met kruiden uit eigen tuin, mais
en groene groentes.

24.50

rode curry
Met seizoensgroente, doperwten en kokos. Geserveerd met falafel
met kruiden uit eigen tuin en braaibrood met tzatziki met kruiden uit eigen tuin.

22.00

Br aaispecial
vanaf 45.00 per 2 pers.
Elk vrijdag, zaterdag en zondag serveren wij onze Braaispecial.
Deze special wordt geserveerd per 2 personen en is inclusief friet, rycke salade
en diverse groentebereidingen van de braai. Vraag bij de bediening naar de special.

Los bij te bestellen:
Gesneden zuurdesem brood met boerenboter, olijfolie en gerookt zeezout. 			
Bourgondisch breekbrood, gegratineerd met cheddar en mozzarella. 			

5.00
7.25

Friet met huisgemaakte mayonaise. 					
4.75
Braai aardappels.					 4.75
Veganistische salade.					 4.75
Groenten uit het vuur.					
4.75
Waards rund

Waards rund is vlees van absolute topkwaliteit en wordt met alle zorg omgeven.
De runderen worden verwend in de wei en in de stal. Grazen in de Snelrewaard, langs de
oevers van de Hollandse IJssel. Genietend in de stal van een zorgvuldig samengesteld
menu van biologische soja, mais, bierbostel, suikerbieten, aardappelvezels, hooi, stro en
biologische kruiden met klassieke muziek op de achtergrond. Dit alles onder toeziend oog
van Waards Rund-houder Karel de Bruyn.
Dieetwens of allergie? Laat het ons weten

dessert
& kids

Restaur ant ’ t Ryck

blussers
pavlova
Boerenjongens & meisjes met witte chocolade kruim, basilicum en verveine uit eigen
theetuin en boerenyoghurtijs.

9.50

rom anoff
Hollandse aardbeien met roze peper, gerookte caramel, verveine uit eigen theetuin,
butterscotch ijs en een fiery vodka shot.

9.50

sabayon
Koude sabayon met bitterkoekjes met mandarijn van de grill, schotsen van witte
chocolade en koffie/karamelijs.

9.50

koffie ‘ t Ryck
Koffie naar keuze met Kamerycks Oorwarmertje (koffielikeur) en huisgemaakte friandises.

10.75

kinderen
bandietenbord
Je krijgt een bord met bestek en steelt wat eten van je ouders

0.00

pannenkoek
Reuze pannenkoek gemaakt van biologische melk en vrije uitloopeieren.
Met stroop en poedersuiker.

7.50

kipnuggets
Nuggets van kipfilet met friet, mayonaise en eigen appelmoes.

8.50

mini burger
Mini runderhamburger op een brioche broodje met komkommer, tomaat,
friet, mayonaise en ketchup.

8.50

kinderijsje
Vanille ijs met vrolijke, gekleurde spikkels.

6.75

dr anken

Restaur ant ’ t Ryck

Wijnen
Wij hebben een mooie selectie aan
wijnen samengesteld.
wit
La Baume - Chardonnay
La Baume - Sauvignon Blanc
Duquesa - Verdejo
Schmitt Sohne - Riesling

Cocktails
Hendrick’s Gin & Tonic
11.50
Naturfrisk tonic en komkommerlinten
4.50 / 25.50
4.50 / 25.50
6.50 / 36.50
6.50 / 36.50
34.50
29.50
37.50
32.50

Weingut Gmeinbock - Gruner Veltliner
Domaine de la Baume - Viognier
Domaine les Ors - Chardonnay / Mauzac
Haut Poitou - Sauvignon Blanc
rood
La Baume - Merlot
Care - Garnacha / Syrah

4.50 / 25.50
4.50 / 25.50

Rimbaldi - Montepulciano
Domaine de la Baume - Syrah
Domaine les Ors - Cabernet Sauvignon / Syrah
rose
Les Puits Cendré - Grenache / Cinsault

Bieren (tap)
Kameryck bier (pilsner) 25cl
Kameryck weizen 25cl
Kameryck Blond 25cl
Heineken 0,0%
Bieren (fles)
Texels Skuumkoppe 6%
Groene Hart Tripel 8%
Brutaal Blondje 6,8%
Duvel 8,5%
La Trappe Dubbel 7%
La Trappe Tripel 8%
Grimbergen 6,7%
Rosebier Hoegaarden 3%
Brand Weizen 0,0%
Affligem Blond 0,0%
Radler 0,0%
Radler 2%

29.50
29.50
37.50

4.50 / 25.50

3.25
4.75
4.75
3.50

4.50
4.50
4.50
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.25
4.25
4.25
4.25

11.50

Bobby ’s gin & Tonic
Naturfrisk tonic, sinaasappel en
kruidnagel

Aperol Spritz
7.50
Aperol, soda, prosecco en sinaasappel
elderflower mojito
Elderflower siroop, rum, soda, munt

12.50

Frisdr anken
Coca Cola
Coca Cola zero
Fanta
Sprite
Fuze Tea
Fuze Tea green
Fuze Tea green/mango
Cassis
Tomatensap
Rivella
Fristi
Vers sinaasappelsap
Koude chocomel
Ranja

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
3.00
2.00

Biologische frisdr anken
NaturFrisk Indian Tonic
NaturFrisk Bitter Lemon
Ginger ale
Elderflower (vlierbloesem)
Kameryckse appelsap
Kameryckse appel/peersap

3.00
3.00
3.00
3.00
3.50
3.50

Waters
Chaudfontaine blauw
Chaudfontaine rood
Fles bronwater Kameryck
(Gratis hervulbaar)

3.00
3.00
1.25 p.p

Dr anken
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WAR ME DR ANKEN
Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Espresso
Dubbele espresso
Flat white
Espresso macchiato
Cafeïnevrije koffie
Thee (Simon Levelt)
Verse muntthee
met honing
Verse gemberthee
Irish coffee
Warme Chocomel
met slagroom
Warme Chocomel met rum
Slagroom

2.95
3.25
3.75
3.75
2.95
4.00
3.50
3.50
3.25
3.00
3.90
4.20
3.90
8.80
3.75
4.25
8.80
0.50

Al onze koffies zijn ook te verkrijgen
met soja- of havermelk (+ 0.50)

Koffielikeur
K amerycks Oorwar mertje

Heel vroeger bereikten specerijen, koffie en
alles wat van ver kwam, het toenmalige
Kameryck (nu dorp Kamerik) via de eindeloze
buursloten en het Oortjespad. In ruil voor
een slaapplaats stonden handelaren graag
wat van hun handelswaar af.
De bewoners maakten hier koffielikeur van
waar je warme oortjes van kreeg.
Een onweerstaanbaar drankje met een bite.
Op de heerlijk ronde en zachte smaak van
langzaam getrokken koffie en zuivere cacao,
dansten tonen van kaneel, nootmuskaat en
zelfs een vleugje zwarte peper.
Ter ere van deze streek hebben we deze
vloeibare bonbon, in samenwerking met
The Chamberick Distillery in Kamerik opnieuw
gebrouwen. Heerlijk voor bij de koffie!

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

4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50

Buitenl ands gedistilleerd
Jägermeister
Bacardi
Vodka
Amaretto
Tia Maria
Baileys
Cointreau
Grand Marnier
Dom Bénédictine
Drambuie
Licor 43
Kamerycks Oorwarmertje
Koffielikeur

4.00
4.50
4.50
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.50
4.75

Johnny Walker Red Label
Jameson
Jack Daniel’s
Ballantine’s
Glenfiddich

6.30
6.30
6.30
6.30
7.30

Courvoisier VS
Rémy Martin VSOP
Calvados
Armagnac
Kameryckse Eau de Vie

6.50
7.50
4.75
5.30
6.00

WIJ ZIEN JE
GR AAG TERUG!

