
Spies kipfi let   € 16,00
Heerlĳ k gemarineerde kipfi let aan een houten spies
      

Irish Tipperary steak € 20,00
Biefstuk uit de Ierse Tipperary streek, ,afgeblust in onze Irish saus.

Mixed meat  € 20,00
Kip, spareribs, varkenshaas en biefstuk (250 gr)

     

Tournedos*    € 22,00
Krokant gebakken biefstuk van de ossenhaas 
* Ook XXL te bestellen tegen een meerprĳ s van € 4,00  

Optie spareribs 2, 3 of 4 stuks € 13,50         € 17,50        € 21,00
Keuze uit Normaal of extra spicy
Geserveerd met knofl ooksaus en chilisaus

Optie kipsaté  € 15,00
Vĳ f spiesen kipsaté, geserveerd met kroepoek, seroendeng en atjar 

Gebakken ossenhaaspuntjes € 19,00
eventueel geserveerd met een gambaspiesje een meerprĳ s van € 4,00 

Gebakken varkenshaas € 17,00
Lekker krokant gebakken

Eendenborstfi let € 22,00
Met een krokante korst, heerlĳ k met de honing-tĳ msaus

              

Keuze uit de volgende sauzen:
Strogano� -saus, Portjus, champignonsaus, wi� e pepersaus, 

Irish whisky saus, honing-tĳ msaus, kruidenboter, knofl ooksaus, 
satésaus of Aioli

Bakje warme groenten € 2,00
Slabakje voor 2 personen € 1,50
Portie gebakken aardappelen  € 2,75
Gebakken champignons     € 2,75
Gebakken ui     € 1,50
Puntzak frites     € 3,50
Gepo� e aardappel € 2,75
Plankje aardappel, groenten, frites, mayonaise € 5,50

M E N U K A A RT

VoorgerechtenVoorgerechten
Kokkies soep € 4,00

Tomatensoep met een koksmuts

HoofdgerechtenHoofdgerechten
Bob de bouwer  € 5,50

Kroket of frikadel of kip-nuggets

Pippi Langkous  € 6,00
Kinderpannenkoek appel, spek of naturel

Mini schnitzel  € 8,50
Kleine schnitzel, saus naar keuze met frites 

en appelmoes

Peppa  € 9,00
 Sparerib met appelmoes en frites

Starwarstĳ d  € 6,00
Wisselende pasta met tomatensaus en kaas

Biefstukspiesje  € 11,50
Biefspiesje met saus naar keuze, met frites 

en appelmoes

DessertDessert
Vrolĳ ke Ijsbeker met Smarties en speeltje  

€ 4,75



Wĳ  heten u van harte welkom 
bĳ  Grand Café D’n Optie!

Vleeswarendelicatesse   € 10,00   
Vers gesneden hammetjes, worstjes, olĳ � es, meloen, geitenkaas, 
toast, en dressings 

Carpaccio  € 10,00
Beef, oven gedroogde tomaatjes, pi� enmix, tuinkers en VSOP kaas 
Keuze: verse pesto, tru� el, pestocrème, Spaanse Aioli of balsamico                                                               
Extra grote carpaccio   + € 3,00

Champignons Dordogne € 9,00
Champignons in een krokant jasje, in een schuim van knofl ook 
en verse kruiden

Vis special € 10,50
Warm huisgerookte zalm, sla, gemarineerde gamba’s, dille-crème,
 rode ui, tuinkers

Gamba’s al ajillo             € 12,50
Olĳ folie, verse knofl ook, rode peper en peterselie, kruidig brood 

Salade huisgerookte kipfi let (als maaltĳ dsalade + € 5,-)               € 10,50
frisse bladsla met veel kip, frisse dressing, noten en rauwkost garnituur 

Carpaccio van rode biet € 9,50
Groene linzen, geitenkaas, tuinkers, honing en walnoten

Verwennerĳ  € 22,00
Een keuze van de kok uit bovenstaande voorgerechten en meer… 
vanaf 2 personen

Dagsoep      € 4,00  € 5,00
Welke soep serveren wĳ  vandaag?

Holland special     € 4,00  € 5,00
Huisgemaakte romige tomatensoep met basilicumcrème

Wit ciaba� a plankje            € 5,00
Met pesto gekruide wi� e ciaba� a

Italiaanse focaccia € 5,25
Gevuld met zongedroogde tomaat & olĳ ven          

Beide plankjes worden geserveerd met huisgemaakte tappenade, 
remouladesaus en verse kruidenboter  

Klein                 Groot

Vegetarische pasta € 13,00   
Tagliatelle pasta, romige groene pestosaus, oven gedroogde tomaat, 
pi� enmix en VSOP kaas 

Pasta romige kipfi let  € 15,00
Tagliatelle, gebakken kruidige kipreepjes, broccoli, cashewnootjes,
 room, groene kruiden                                                

Carpaccio van rode biet € 9,50   
Groene linzen, geitenkaas, tuinkers, honing en walnoten

Champignons Dordogne  € 9,00
Champignons in een krokant jasje, in een schuim van knofl ook 
en verse kruiden                     

HOOFDGERECHTEN

Groenteschnitzel                                             € 14,50
Huisgemaakte mix van granen en groenten met gebakken champignons  

Courge� e spaghe� i                                                               € 14,50
Slierten courge� e met kerstomaatjes, knofl ook, bieslook, verse pesto, 
Pecorino

Dagvis      dagprĳ s
Vraag naar onze vers geleverde vis!

Lime crumble zalmfi let € 17,00
Zalmfi let, kruidige korst van limoen, kruiden en paneermeel

Allergie?
Hee�  u een allergie?.. Meld het ons! 

Wĳ  kunnen u dan helpen met de keuze van de gerechten en sauzen.

Vraag gerust informatie bĳ  één van onze medewerkers, of kĳ k op 
www.dn-optie.nl 

GEEF EEN ETENTJE WEG
U bepaalt zelf de waarde van de Optie Cheque!

Kunt u geen keuze maken uit onze menukaart??

Dan hebben we het 3 gangen verrassingsmenu voor € 30,00 keuze uit 
vis, vlees of vegetarisch (alleen per tafel te bestellen)

Sinds 1 juni 2008 is Wim Arends chef-kok en 
sinds 1 januari 2009 samen met zĳ n vrouw 

eigenaar van Grand Café D’n Optie.
Sinds 2020 zĳ n ook 2 van zĳ n dochters toegetreden 

tot het keukenteam!
We koken met alleen verse (streek) producten 

en bereiden zoveel mogelĳ k zelf in onze eigen keuken, van 
mediterraan, het zelf roken & drogen van producten tot 

gerechten met een eigen twist.
Geniet van de ambiance van Grand Café D’n Optie

waar kwaliteit hoog in het vaandel staat.

Namens het gehele team van D’n Optie een 
smakelĳ ke avond toegewenst!


