DINERKAART

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 veel 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!

Diner
Vanaf 17.00 uur

Restaur ant ’ t Ryck

Voorgerechten
Ga zpacho ( v )
Groene gazpacho met burrata, granaatappel en gebrande vijg.

9.50

Carpaccio
Dungesneden rundvlees “Caveman Style” met zwarte knoflookcrème, pijnboompitten,
rucola en boeren oude kaas van “de Wit”.

13.50

Steak tartaar
Fijngesneden rundvlees met kappertjes, cornichons, ui, eidooier, pimentmayonaise
en kruidensla. Geserveerd met toast.

13.50

tompouce
Hartige tompouce met rivierkreeftjes, ei, kappertjes en kruidenmayonaise.

11.75

burr ata ( v )
Gepofte mini trostomaatjes van de braai met burrata, gebrande vijg, pesto en
crazy peas.

10.50

Brood
Gesneden zuurdesembrood met boerenboter, olijfolie en zeezout.

5.00

Dieetwens of allergie? Laat het ons weten

Diner
Vanaf 17.00 uur

Restaur ant ’ t Ryck

HOOFDgerechten
tri-tip
Liesstuk van het rund met geroosterde groenten, hasselback aardappel en een
tomatenmarmelade.

20.50

zalm
Gegrilde zalm van de braai met geroosterde groenten, polenta en salieboter.

19.50

K a meryckse burger
Gegrilde runderhamburger van de braai met een brioche bol, rode pesto, rucola,
gekarameliseerde rode ui, cheddar en tortilla crunch. Geserveerd met friet en mayonaise.

18.50

risotto ( v )
Saffraanrisotto met geroosterde groene asperges, trostomaat, oude kaas en filodeeg.

19.50

pulpo
Met zwarte risotto en vongole. Geserveerd met geroosterde groenten van de braai
en rode pesto.

19.50

m aiskip
Gegrilde maiskipfilet van de braai met geroosterde groenten, hasselback aardappel
en een tomatenmarmelade.

19.50

sal ade couscous ( v )
Gegrilde little gem met couscous, huisgemaakte hummus, rozijnen en munt
uit eigen tuin.

13.50

Los bij te bestellen:
Friet met huisgemaakte mayonaise
Groenten uit het vuur

3.50
3.50

Br aai

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
abrikozen
Abrikozen van de braai met gegrilde cake en witte chocolade-ijs.

9.50

Hangop
Soepje van rood fruit met biologische boeren hangop, macaron en
munt uit eigen tuin.

9.50

CHeesecake
Met rabarbercompote, vanille-ijs en verveine uit eigen tuin.

9.50

k aaspl ank je
Drie Hollandse kazen met muesli/notenbrood en tomatenjam.

13.50

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

0.00

Pannenkoek
Giant pannenkoek gemaakt met biologische melk en scharreleieren.
Met stroop en poedersuiker.

7.50

Pasta
Penne pasta met tomatensaus en Parmezaanse kaas.
Extra stukje zalmfilet van de braai. + 4.50

7.50

Nuggets
Huisgemaakte nuggets van kippendij met friet en mayonaise.

7.50

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

8.50

kinderijsje
Versier je eigen ijsje. 2 bollen vanille-ijs met verschillende lekker toppings.

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

Restaur ant ’ t Ryck

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
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)

3.95
4.45
3.95
3.25

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 weizen 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.

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

Cocktails
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70

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

3.70
4.30
4.30
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.30

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

6.50
7.50
4.75
5.30

Hendrick’s Gin & Tonic
Naturfrisk tonic en komkommerlinten

11.50

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

11.50

7.50

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

12.50

Virgin elderflower
Elderflower siroop, rum, soda, munt

8.50

K ameryck 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 cadeaupakket.

WE ZIEN JE GR AAG
WEER TERUG!

