Lunch
Van 12.00 –
16.00 uur

Restaur ant ’ t Ryck

Restaurant ’t Ryck ligt midden in het Groene Hart.
De ambachtelijke keuken focust zich op ecologische en streekeigen producten.
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 middag toe!

Soepen & sal ades

Onze soepen en salades worden geserveerd met brood en boerenboter

Bloemkoolsoep
Soep van geroosterde bloemkool gevuld met een broodsalade van croutons, kappertjes,
tomaat en hazelnoot.

7.50

Erw tensoep
Met rookworst en katenspek. Geserveerd met roggebrood en spek.

9.50

Wintersal ade
Dagelijks wisselende salade met winterse ingrediënten.

14.75

Carpaccio
Onze klassieker: Dungesneden rundvlees met sla, zonnebloempitten, boerenkaas,
uitgebakken spekjes en een huisgemaakte kruidenmayonaise.

13.75

BROOD
Zalm
Geplukte, huisgerookte zalm met ei van vrije uitloop kippen uit Vreeland.
Geserveerd op een meergranen broodje.

11.50

Bietenhummus
Huisgemaakte bietenhummus met hazelnoten en pickles.

10.50

Pulled pork
Huisgemaakte pulled pork met eigen BBQ saus, coleslaw, augurken relish en
Groene Hart appel. Geserveerd op een meergranen broodje.

11.50

uitsmijter
Gemaakt van vrije uitloop eieren uit Vreeland. Keuze uit ham en/of kaas of spek.
Geserveerd op meergranen boterhammen.

11.50

Boerentosti
Met ham, boerenkaas en huisgemaakte dip.

6.50

Kroketten
Twee kroketten met ambachtelijk draadjesvlees van onze slager, geserveerd met
mosterdmayonaise op meergranen boterhammen.
Ook vegetarisch te bestellen.

11.50

Sate
Sate van kippendijen met pindasaus, komkommer in ‘t zuur, groenten uit de wok
en dikke friet met mayonaise.

16.50

KINDEreN
Pannenkoek
Giant pannenkoek gemaakt van biologische melk en vrije uitloop eieren uit Vreeland.
Met stroop en poedersuiker.

7.50

mini burger
Mini runderhamburger met sla, komkommer, tomaat, friet en mayonaise.

8.50

Nuggets
Huisgemaakte nuggets van kippendij, friet en mayonaise.

7.50

kinderijsje
Vanille roomijs van Otelli met vrolijke spikkels.

6.50

Dieetwens of allergie? Laat het ons weten

BORREL
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BORREL EN APERITIEF
Nacho’s
Kruidige tortilla’s met cheddar, mozzarella, guacamole, tomatensalsa en crème fraîche.
Met pulled pork en Kameryckse BBQ saus

9.50
12.25

borrelpl ank ( voor 2-4p)
Diverse kazen uit de regio, diverse soorten worst, Kameryckse olijven, breekbrood,
huisgebrande noten en grove mosterd.

17.50

Ryckelijke borrelpl ank ( voor 2-4p)
Bourgondisch breekbrood, diverse kazen uit de regio, diverse soorten worst, “Ryckelijke
snacks”, Kameryckse olijven, huisgebrande noten, dips en chips.

22.50

Ryckelijke snacks (9 st.)
Kameryck fried chicken, gefrituurde garnaal en vegetarische loempia met een
Oosterse dip en mango-chilisaus.

9.50

War m bittergarnituur (12 st.)
Mix van bitterballen, mini kaassoufflés, frikandellen en kipkrokant met mango-chilisaus,
mayonaise en grove mosterd.

11.50

bitterballen (10 st.)
100% rundvlees bitterballen met grove mosterd en mayonaise.

10.50

bieterballen (10 st.)
Met veganistische truffelmayonaise.

11.50

Risotto kroketjes (6 st.)
Met boeren yoghurtdip.

7.50

K a meryck Fried chicken (6 st.)
Met mango-chilisaus.

6.50

Veganmix (8 st.)
Gepaneerde avocado en uienringen met mango-chilisaus.

8.50

Bourgondisch breekbrood
Met knoflook, rozemarijnolie, cheddar en mozzarella uit de oven.
Geserveerd met dip.

6.50

Dieetwens of allergie? Laat het ons weten

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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2.70
2.85
3.60
3.60
2.70
3.50
3.00
3.00
3.00
2.70
3.50
4.00
3.50
7.50
3.00
3.50
7.50
0.50

Al onze koffies zijn ook te verkrijgen
met soja- of havermelk
Huisgem aakt gebak
Huisgemaakte appeltaart
met slagroom
Kameryckse worteltaart
Kameryckse brownie
met slagroom
Biologische frisdr anken
NaturFrisk Indian Tonic
NaturFrisk Bitter Lemon
Ginger ale
Elderflower (vlierbloesem)
Kameryckse appelsap
Kameryckse appel/peersap
Bio melk
Bio karnemelk
Frozen Iceccino
Waters
Chaudfontaine blauw
Chaudfontaine rood
Fles bronwater Kameryck
(Gratis hervulbaar)

4.00
4.50
3.95
3.95
4.45

3.00
3.00
3.00
3.00
2.70
2.70
2.50
2.50
4.50

2.75
2.75
1.25 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

2.75
2.75
2.75
2.75
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.75
4.00
2.75
1.95

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

3.10
4.50
4.50
3.15

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

Wijnen
Wij hebben een mooie selectie aan wijnen
samengesteld. Vraag naar de wijnkaart
bij het personeel.
Huiswijn wit
La Baume - Chardonnay
La Baume - Sauvignon Blanc
Duquesa - Verdejo
Schmitt Sohne - Riesling

4.00
4.00
5.50
4.00

Huiswijn rood
La Baume - Merlot
Care - Garnacha / Syrah

4.00
4.00

Huiswijn rose
Les Puits Cendré - Grenache / Cinsault

4.00

