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 voor 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!

voorgerechten
uiensoep
Boeren uiensoep met een crostini gegratineerd met boerenkaas.

6,50

soep “uit de put ”
Soep van gepofte groente van de braai met rivierkreeftjes en meerval.

8,75

carpaccio
Van dungesneden, huisgerookte biefstuk. Met truffelmayonaise, geroosterde zaden,
sla en boerenkaas.

13,25

panna cotta
Gemaakt van pompoen, met geroosterde groente van de braai, kroepoek van saffraan
en een bieterbal.

9,50

biet
Dungesneden biet met geitenkaas, gehakte walnoot en een portstroop.

9,50

m akreel
Tartaar van makreel met gegrilde appeltjes, mesclun, tomaatparels en dille olie.

9,50

eendenborst
Huisgerookte eendenborst met appelcompote, vijg gevuld met blauwklaverkaas,
gepofte knolselderij en noten.

10,50

proeverij
Combinatie van voorgerechten: uiensoep, makreeltartaar, mini carpaccio en bieterbal.

12,75

Dieetwens of allergie? Laat het ons weten
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Hoofdgerechten
wijting
Gebakken wijting met vongole, geroosterde venkel, zwarte pasta, een krokantje van
venkelsalami en een saus van limoenblad.

18,00

runderlende
Gegrild van de braai met krokante aardappel, rode kool en een jus van hachee.

21,50

parelhoen
Huisgerookt van onze smoker en gevuld met Doruvael kaas uit Montfoort.
Geserveerd met een bitterbal van oesterzwam, spruitjes, ui en kriel.

19,50

zalm
Koud gerookt in de smoker en daarna gegaard op de braai, met een risottokoekje,
geroosterde groente uit het vuur en een saus van tomaat, kappertjes en ui.

18,50

K a meryckse Burger
Briochebol met op de braai geroosterde runderhamburger en pulled pork, met
boerenkaas en geroosterde groente van de braai. Geserveerd met friet.

17,50

paddenstoelen
Briochebol met gepofte knolselderij en geplukte paddenstoelen met gesmolten Doruvael,
little gem en gebakken ui. Geserveerd met friet.

15,50

Extr a bij te bestellen
Brood met dip
Friet met mayonaise
Kruidenkrieltjes
Geroosterde groente uit het vuur

Dieetwens of allergie? Laat het ons weten

5,00
3,50
3,50
3,50

Dessert
& kids

Restaur ant ’ t Ryck

Desserts
Parfait
Van hazelnoot, met stroopwafel, appel en karamelsaus.

7,50

Chocol adebol
Met witte chocolade-mandarijnmousse en yoghurtijs.

7,50

Perencrumble
Met vanille ijs en boerenroom.

7,50

K aaspl ank je
5 boerenkazen uit de regio met vijgenbrood, perenjam,
druiven en walnoten.

12,75

kinderen
pannenkoek
Giant pannenkoek gemaakt van biologische melk en scharreleieren.
Met stroop en poedersuiker.

7,50

Kipnuggets
Huisgemaakt van kippendij. Met friet, ketchup en mayonaise.

7,50

Mini burger
Runderburger met sla, komkommer en tomaat. Geserveerd met friet en mayonaise.

7,50

kinderijs
Vers fruit, vanille ijs en slagroom.

5,00

dr anken

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
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2,50
2,75
3,25
3,25
2,50
3,00
2,75
2,75
2,75
2,50
3,00
3,55
3,00
7,25
2,85
3,25
5,00
0,50

Al onze koffies zijn ook te verkrijgen
met soja- of havermelk
Huisgem aakt gebak
Huisgemaakte appeltaart
met slagroom
Kameryckse worteltaart
Kameryckse brownie

3,95
4,45
3,95
3,25

Biologische frisdr anken
NaturFrisk Indian Tonic
NaturFrisk Bitter Lemon
Ginger ale
Elderflower (vlierbloesem)
Kameryckse appelsap
Kameryckse appel/peersap
Bio melk
Bio karnemelk
Frozen Iceccino

3,00
3,00
3,00
3,00
2,60
2,60
2,00
2,00
3,75

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

2,50
2,50
1,00 p.p

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
AA-Drink

2,50
2,50
2,50
2,50
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,50
3,75
2,50
1,95
2,55

Bieren (tap)
Kameryck bier (pilsner) 25cl
Kameryck Weizen 25cl
Kameryck Blond 25cl
Heineken 0,0%

2,85
4,25
4,25
2,95

Bieren (fles)
Wij bieden een rijke selectie aan speciaalbieren
aan. Vraag naar het aanbod bij het personeel.
Wijnen
Wij hebben een mooie selectie aan wijnen
samengesteld. Vraag naar de wijnkaart
bij het personeel.

Cocktails
Hendrick’s Gin & Tonic
Naturfrisk tonic en komkommerlinten

9,50

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

9,50

Aperol Spritz
Aperol, soda, prosecco en sinaasappel

6,50

elderflower mojito
Elderflower siroop, rum, soda, munt

9,50

