
Volg Dikke Dirck op Social Media @dikkedirck
Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes,  ontwikkelingen en activiteiten.

VOOR BIJ DE BORREL

Dirck’s dijenkletser    
Plankje gevuld met buffalo wings, buikspek, crostini, zoete olijven, 
ossenworst, Grietjes kaas, vleeswaren en tafelzuur  | 16

Borrelplankje      
Bitterballen, kaasloempia’s, Grietjes kaas, ossenworst, 
gedroogde worst en gezonde stengels in een frisse dip  | 15 

NACHO’s  
Met kaas of kaas en gehakt, guacamole, pittige salsa, crème fraîche, 
lente ui en pepers  | 9,5

Dirck’s SLAGERIJTJE 
Met diverse vleeswaren  | 10

rundvlees Bitterballen 
Huisgemaakte mosterdmayo (7/15 stuks) 7/13

Amsterdamse kaas Bitterballen 
Huisgemaakte mosterdmayo en chilisaus (7/15 stuks) 7/13

Gemengd Bittergarnituur (7/15 stuks) 7/13

calamari’s
Super sappig met citroen en huisgemaakte dip  | 9,5

Dirck heeft er gin in!

gin & tonic 

Hendrick’s (Schotland)
Zachte gin met Fever Tree Elderflower tonic water. 
Garnering met komkommer, 
limoen & jeneverbes | 11,5 

Damrak (Nederland)
Citrusachtige gin met Fever Tree 
Mediterranean tonic water. Garnering met schijfje 
citrus, jeneverbes& zeste van limoen | 11,5
 
Bombay (Engeland)  
Volle gin met Fever Tree Clementine tonic water. 
Garnering met limoen & takje verse munt. | 10,5

BORREL



Mojito  
Brugal rum, limoen(sap), munt en afgetopt 
met soda water | 9,5

Espresso martini  
Met Tia Maria | 11,5

Pornstar DIRCK  
Passoa, annanas en passievrucht garnering | 11,5

whiskey sour        
Monkey Shoulder whiskey, citroensap en angostura bitters | 10,5

dark & stormy        
Brugal Anejo, limoensap, angostura bitters, afgetopt met 
ginger beer | 11,5

the dirck’s        
Drambuie, limoensap en afgetopt met soda water | 10

watermelon cocktail
Met een megaslice watermeloen! | 9.5

cocktails

www.dikkedirck.nl

VAN DE TAP 
 Jupiler 25cl/50cl  | 2,7/5
 Leffe Blond 30cl  | 3.9
 Karmeliet Tripel 30cl  | 4,5

     Wisselende tap

OP DE FLES 

 Liefmans Fruitesse  | 3,5
 Hoegaarden Radler 0.0  | 2,6
 Jupiler 0.0  | 2.6
 Leffe blond 0.0  | 3

BIEREN

WIJNEN
Rood
Malbec | 5,5
Merlot  | 4,5

Rose | 4,5
Cava | 6,5

Wit
Sauvignon Blanc  | 5
Chardonnay  | 5,5
Verdejo  | 4.5

Al onze wijnen kunnen 
ook per fles worden besteld!

dirck’s home made limoncello
Deze maken wij zelf en dat proef je! | 4,5


