
CARPACCIO  Met huisgemaakte truffelmayo, Grietjes kaas, 
pijnboompitten, zongedroogde tomaat, gefrituurde 
kappertjes en rucola  | 12

AMbachtelijke Wentelteefjes  
Van sneetjes brood met vers fruit  | 7,5

twee Oma Bobs kroketten Op sneeën brood 
met mosterdmayo  | 8,5

Boerenomelet   Met meegebakken champignons, 
lente-uitjes, ham, kaas, tomaatjes en afgemaakt met verse  
bieslook!  | 10

tonijn  Broodje huisgemaakte tonijnsalade met zongedroogde 
tomaatjes en appel  | 10

PULLED CHICKEN Op een bedje van coleslaw   
met ingelegde uitjes, kaas, bacon en sweet BBQ-saus  | 9,5

Dirck’s vangst Brood belegd met Noors gerookte zalm, 
remouladesaus, gesuikerde noten en rauwkost  | 11

tosti

brood

Salade Vangst tot 16.00 uur
Verse salade met gerookte zalm, gegrilde gamba’s, 
huisgemaakte tonijnsalade, gefrituurde kappertjes, ingelegde 
rode ui, pijnboompitten en een bourgondische dressing  | 17 

Salade pulled chicken tot 16.00 uur  

Verse salade met pulled chicken, spek, nacho-melange, 
ingelegde ui en een bourgondische dressing  | 13

Salade carpaccio tot 16.00 uur  

Verse salade met heerlijke carpaccio met croutons, 
zongedroogde tomaatjes, pijnboompitten en truffeldressing | 13

Salade Geitenkaas tot 16.00 uur 
Verse salade met geitenkaas in een krokant jasje, gesuikerde 
noten, framboos, appel, croutons en een bourgondische 
dressing | 14

maaltijdsalades 

Dirck’s 12 uurtje  Brood met achterham, kaas, 
spiegel ei, verse eiersalade, een kroket en een kopje 
huisgemaakte tomatensoep (kan ook vega)  | 12

Onze broodjes worden geserveerd op een vers afgebakken,  
ambachtelijke desem-bol

LUNCH tot 16.00 uur

Dikke tosti  
Kaas of kaas en achterham met ketchup | 6,5

Dikke tuna tosti Met tonijn, appel, ui, kappertjes, kaas en 
een huisgemaakte chilisaus  | 8,5

geitenkaas tosti
Met gesuikerde noten, tomaat, honing en met een huisgemaakte 
pestodip  | 7,5

PULLED CHICKEN tosti
Tomaat, cheddar kaas, ingelegde rode ui, geserveerd met  
mayonaise | 8,5

Dirck’s BROODJE VOORAF 
Kraakverse desembol met 2 huisgemaakte dips en Grietjes kaas 
van de boerderij | 6.5

carpaccio 
Met huisgemaakte truffelmayo, Grietjes kaas, pijnboompitten, 
rucola, zongedroogd tomaatje, knapperig knoflookbroodje en 
gefrituurde kappertjes  | 12

Buikspek van de houtskoolgrill       
Met een BBQ-saus en gezonde stengels in een frisse dip  | 12 

Garnalen                           
In de knoflookolie uit de oven met brood  | 10,5

NACHO’s  
Met kaas en gehakt, guacamole, pittige salsa, crème fraîche, 
lente ui en pepers  | 9

GEFRITUURDE CHAMPignons 
Met een huisgemaakte dipsaus | 9
 
Steak tartaar
Van vers gesneden biefstuk, op smaak gebracht met Dirck’s  
lievelingskruiden met een crostini. Een echte klassieker!  | 11

Buffalo wings 
Malse kipvleugels van de houtskoolgrill met romige knoflookdip  | 8

Frikandel, kroket, kaassoufle, 
BUFFALO WINGS of Spareribs
Met frietjes, mayonaise, appelmoes en een  
kinderijsje met een verrassing  | 9

SPinazie  Met knoflook, ui en pijnboompitten  | 5

Gebakken champignons           
Met knoflook en peterselie  | 4,5  

DIRCK’s aardappel OP DE POF  
Met een huisgemaakte roomkaas  | 3,5

verse friet  Met mayonaise | 3

coleslaw    | 2,5

huisgemaakte sauzen
pepersaus  | 2

bearnaisesaus  | 2
pindasaus  | 3

BIJGERECHTEN

voor

Voor de 
kleintjes



MALsE BABBE 2.0 (280 gr.) Wijn tip: Malbec 
De Black Angus rib-eye heeft een super marmering en is rijk van 
smaak! Dit omdat deze koeien 200 dagen graan gevoerd zijn  | 31

PICANHA STEAK (250 gr.)     
Lekker mals vlees waar Dirck’s vrienden 
vrolijk van worden met een randje waar 
we allemaal last van hebben!  | 23

FLAT IRON STEAK (250 gr.) 
Dirck’s favoriete stukje, zonder vetje en super mals!  | 22

Voor de pastoor (220 gr.) 
De ossenhaas is het malste en zachtste stuk vlees van de koe. 
Voor de pastoor zoals de traditie vroeger was  | 27

surf & turf     
½ Dirck’s chickie met grote gegrilde garnalen  | 21.5

Smokie ceder zalm      
Verrassend bereid op eigen cederhoutbedje  | 22

Black tiger  
8 grote garnalen vers van de houtskoolgrill gegarneerd met 
huisgemaakte marinade  | 18

Dirck’s Groentetuintje  
Gepofte knolselderij, gebrande bloemkool, bospeen, 
courgette, cherry tomaat en beurre noisette met gebrande 
pijnboompitten  | 19

Vega steak  
Vegetarische steak van houtskool grill 200 gr  | 21,5

Alle hoofdgerechten worden geserveerd

 met coleslaw, verse FRIET & MAYONAISE

  gerecht is vegetarisch of kan vegetarisch gemaakt worden

 DIRCK’s KEUVELMENU vanaf 2 personen

VOOR, HOOFD, NA & KOFFIE
Geniet van een dik driegangendiner van Dirck. 
Vooraf huisgemaakte crostini’s en romige soep. Als 
hoofdgerecht een plank van een meter gevuld met 
gegrild vlees en een heerlijk stukje vis met 
bijgerechten als gegrilde groenten, verse friet, 
coleslaw en een gepofte aardappel met verse 
kruiden kaas. Als nagerecht een selectie van Dircks 
lievelingstoetjes en een kop koffie  | 36 p.p.

ALLEEN Dirck’s Keuvel hoofdgerecht  | 28 p.p.

Ribbetjes   
Huisgemaakte, malse spareribs van de houtskoolgrill  | 20,5

Dirck’s Chickie Heel | 18,5
 Half | 16,5
Heerlijk gemarineerd kippetje dat wordt bereid boven de 
houtskoolgrill door een stoommachientje uit 1900. 
Geserveerd met huisgemaakte sauzen.

Dirck’s  dolle stokkie  halve meter!  (300 gr.)  | 19
    (200 gr.)  | 15
Zoetpittige gemarineerde kippendijen-spies 
met pittige pindasaus van Dirck z’n schoonmoeder.

OP ALLE BURGERS ZIT TOMAAT, INGELEGDE RODE UI, 
CHEDDAR KAAS EN DIRCK’S BURGERSAUZEN

Dirck’s Burger Stevige burger (250 gr.) 
van Black Angus rund met bacon  | 17

CHICKBurger Huisgemaakte kipburger  | 16

Veggie cajun Burger  Een licht-pittige burger van 
kidneybonen, paprika, mais en mozzarella  | 15.5

BURGEr

Dirck’s toetje   
Met koekkruimels, vanille-ijs*, vers fruit en slagroom  | 8

Dikke dame 
Vanille-ijs* met chocoladesaus en slagroom  | 7,5

Huisgemaakte creme brUlee  | 9 

boerentrien 
Huisgemaakte tiramisu  | 8,5

choco mousse
Luchtig en huisgemaakt met vanille-ijs*  | 8

Lava cakeje  
Met witte chocoladevulling  | 11

na

*Al ons ijs komt van de boerderij van Hans & Griet. 
Hun gezonde veestapel biologische koeien lopen buiten 
en verzorgen elke dag een mooie melkproductie.

Vers 

ijs

smulplank  
Een selectie van Dirck’s lievelingstoetjes  | 19

HOOFD HOOFD


