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VOOR
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, knapperige crostini 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

DIRCK’S DIJENKLETSER
Plankje gevuld met buffalo wings, buikspek, crostini, zoete  
olijven, ossenworst, Grietjes kaas, vleeswaren, en tafelzuur | 16

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

GEFRITUURDE CHAMPignons 
Met een huisgemaakte dipsaus | 9

salade caprese 
Vers gesneden Italiaanse burrata met aceto balsamico, 
pijnboompitten, tomaat en afgetopt met basilicum | 8
 
Steak tartaar
Vers gesneden biefstuk, op smaak gebracht met Dirck’s 
lievelingskruiden en een crostini. Een echte klassieker!  | 11

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

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

Voor de 
kleintjes

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

  gerecht is vegetarisch of kan vegetarisch gemaakt worden

HOOFD
 DIRCK’s KEUVELMENU 3 gangen

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met

gegrilde groentes, coleslaw en FRIET 

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

BIJGERECHTEN

verse friet  
Met mayonaise | 3

coleslaw  
Huisgemaakt | 2,5

VOOR, HOOFD, NA & KOFFIE
Vooraf een romige soep, huisgemaakte crostini’s 
met verschillende verse dips, Grietjes brokkelkaas 
en een salade caprese. Als hoofdgerecht een 
plank van 1 meter gevuld met flat iron steak, 
spareribs, kip van het spit en gegrilde zalm, 
aangevuld met verse friet, gepofte aardappel, 
gegrilde groenten, huisgemaakte coleslaw en drie 
huisgemaakte sauzen. Als nagerecht een selectie 
van Dirck’s huisgemaakte lievelingstoetjes en een 
kop koffie!  |  38 p.p.

Onze steaks zijn medium-rare het allerlekkerst, vindt Dirck!

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

 Kan ook in vis -of vegavariant 

 
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!  | 23

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



HOOFD
surf & turf     
½ Dirck’s chickie met grote gegrilde garnalen  | 23,5

Black tiger  
Grote garnalen vers van de houtskoolgrill gegarneerd met 
huisgemaakte marinade  | 25,5

Smokie ceder zalm      
Verrassend bereid op eigen cederhoutbedje  | 22

Red snapper     
Een heerlijke Caribische vis! In zijn geheel bereid met verse 
kruiden uit onze houtskool oven. Alsof je op vakantie bent!  | 27,5

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. Geserveerd 
met huisgemaakte sauzen.

Dirck’s  dolle stokkie halve meter!  
   
Zoetpittige gemarineerde kippendijen-spies 
met pittige pindasaus van Dirck z’n schoonmoeder

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

Megavega      
Gevulde puntpaprika’s van de houtskoolgrill met mozzarella,
pesto, basilicum, uienringen en tomaatjes  | 17,5

*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 Dircks lievelingstoetjes  | 19

Dirck’s Burger Stevige burger 
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

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

BURGEr

na

 (200 gr.)  | 15

 (300 gr.)  | 19

pindasaus | 3bearnaisesaus | 2 pepersaus | 2

huisgemaakte sauzen

Elke dag vers getikt!

Zoet met een dikke kick
American coffee 
Baileys | 6,5

Irish coffee 
Jameson whiskey | 6

Normandi coffee 
Calvados  | 6,5

French coffee  
Grand marnier | 6,5

Italian coffee
Amaretto | 6

Spanish coffee 
Tia maria | 6

Mexican coffee 
Kahlua | 6

warme dranken
Koffie  | 2,5
Espresso  | 2,4
Espresso macchiato  | 2,8
Cappuccino  | 2,8
Koffie verkeerd  | 2,7
Latte macchiato  | 3,5

Thee  | 2,2
Verse muntthee  | 3,5
Verse gemberthee  | 3,5
Warme chocomel met 
slagroom  | 3,5 

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 chocolade lava  | 11

Dirck’s soes  
Met verse aardbeien | 7

Dirck’s zomerliefde 
Huisgemaakte aardbeien romanoff met meringue, gemarineerde
aardbeien, vanille-ijs* en munt | 10,5

dirck’s home made limoncello voor bij het dessert

Deze maken wij zelf en dat proef je! | 4,5



Volg Dikke Dirck ook op Facebook.
Like onze pagina en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, 

ontwikkelingen en activiteiten.

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

Rood
Malbec | 5,5
Merlot  | 4,5

Rose | 4,5
Cava | 6,5
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FRIS
Pepsi  | 2,7
Ice tea / green tea  | 2,9
San Pellegrino bruisend mineraalwater 75cl  | 4,9
Sourcy rood of blauw  | 2,4
Sourcy blauw 75cl  | 4,9
7 up  | 2,7
Sisi  | 2,7
Bitterlemon  | 2,7
Gingerale  | 2,8
Cassis  | 2,7
Club tonic  | 2,7
Rivella  | 2,7
Verse jus Normaal/Groot  | 4,5 / 6,5
Fristi  | 2,7
Chocomel  | 2,7
Limo in disco beker! (voor mee naar huis)  | 4

cocktails

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

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

DRANKEN

Al onze wijnen kunnen ook 
per fles worden besteld!

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


