
Gebakken lamshaasjes*     € 26,50
Heerlijk met honing-tijmsaus
*een meerprijs (in het menu) van € 5,00  
      
Irish Tipperary steak € 21,50
Biefstuk uit de Ierse Tipperary streek, afgeblust in onze Irish saus

Mixed meat  € 21,50
Kip, spareribs, varkenshaas, biefstuk

Hooglandenbiefstuk*   € 23,50
Krokant gebakken biefstuk van de Schotse Hooglanden 
* een meerprijs (in het menu) van € 1,50   

Hooglandenbiefstuk XXL*     € 27,50
Krokant gebakken biefstuk van de Schotse Hooglanden 
* een meerprijs (in het menu) van € 5,50  

     
Gemarineerde varkenshaas     € 20,00
Rozemarijn, groene kruiden, sesam  

Optie spareribs 2, 3 of 4 stuks € 15,50   /    € 19,50   /   € 22,00*
Keuze uit normaal of extra spicy
Geserveerd met knoflooksaus en chilisaus
* 4 stuks een meerprijs (in het menu) van € 3.00 

Kipsaté   € 17,50
Vijf stokjes kipsaté, kroepoek, seroendeng, atjar

Gebakken ossenhaaspuntjes € 19,95
eventueel geserveerd met een gambaspiesje
een meerprijs (ook in het menu) van €. 3,00 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites en warme groenten.

Keuze uit de volgende sauzen:
Honing-tijmsaus, Portjus, champignonsaus, witte pepersaus, 

Irish whisky saus, kruidenboter, knoflooksaus, satésaus of Aioli

Bakje warme groenten € 2,00
Slabakje voor 2 personen € 2,00
Portie gebakken aardappelen   € 3,00
Gebakken champignons      € 2,75
Gebakken ui      € 1,75
Puntzak frites      € 3,50
 

M E N U K A A RT

VoorgerechtenVoorgerechten
Kokkies soep € 4,50

Tomatensoep met een koksmuts

Kip cocktail  € 5,25
Gerookte kip met appel en pesto crème

HoofdgerechtenHoofdgerechten
Bob de bouwer  € 5,50

Kroket of frikadel of kip-nuggets

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

Peppa  € 9,00
 Sparerib met appelmoes en frites

Starwarstijd  € 6,00
Wisselende pasta met tomatensaus en kaas

Knibbelknabbelknakje  € 5,00
Knakworst met frites en appelmousse

ToetjesToetjes
Vrolijke verrassing  € 4,75

 Choco & vanille-ijs, Smarties en speeltje 

Kinderijs  € 4,00
2 Bollen ijs met slagroom

3-gangen keuze menu3-gangen keuze menu

Voorgerecht - Hoofdgerecht - Nagerecht
€ 33,33



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

Wrap-spektakel 1.2     €11,50   
3 x wrap, gerookte kip, gerookte zalm, biefcarpaccio

Carpaccio (als maaltijdsalade + € 4,- ook in het menu)               € 11,00  

Bief, oven gedroogde tomaatjes, pittenmix, tuinkers en VSOP kaas 
Keuze: verse pesto, truffel, pestocrème, Spaanse Aioli of balsamico                                                               
                                                                                                                         
Dordogne variatie  € 12,00
Shiitake, peterselieschuim, preischeuten, bosui 

Zeebaars  € 11,50
Aubergine, zalmmousse, rode ui, gerookte zeebaars, olijfolie

Special edition Black Tiger spies € 12,50
Garnalen, Serranoham, brood, aioli

Mexicaanse kipfilet  (als maaltijdsalade + € 4,- ook in het menu)        € 11,50
Bladsla, gerookte Mexicaanse kip, rode ui, mais, kidneybonen, 
avocadomousse

Koolrabicarpaccio               € 10,75
za ‘ atar, geitenkaas, rucola-sla en gecrushte hazelnootjes

Het dubbele voorgerecht     € 21,50
Kies 2 voorgerechten, wij serveren deze op een schaal, 
samen met een klein soepje (voor 2 personen)   

Dagsoep      € 5,00  € 5,95
Welke soep serveren wij vandaag?

Holland special     € 5,00  € 5,95
Tomatensoep met basilicumcrème

Wit ciabatta plankje            € 5,25 
Met pesto gekruide witte ciabatta

Italiaanse foccacia € 5,50
Gevuld met zongedroogde tomaat & olijven          

Bruin plankje € 5,50
Met een tuinkruidenolie

Met remouladesaus en verse kruidenboter  

Foccacia cheese € 6,50
Gevuld met kaas, geserveerd met kruidenboter en verse pesto

Klein                 Groot

Koolrabicarpaccio € 10,75   
za ’ atar, geitenkaas, Rucola-sla en gecrushte hazelnootjes

Dordogne variatie  € 12,00
Shiitake, peterselieschuim, preischeuten, bosui                     

HOOFDGERECHTEN

Rode biet steak                                            € 18,00
Gebakken paddenstoelen, cheese-sauce    

Groenten carré                                                 € 18,00
Paddenstoelen, bonen, mais, kaas

Pesto Pasta  € 18,00
Courgette, ui, kerstomaat, oude kaas

Dagvis      € 22,50
Vraag naar onze vers geleverde vis

Gegratineerde Zalmfilet  € 22,50
Honing, grove mosterd, peperbessen  

Heeft u een Allergie?
Heeft u een allergie?.. vertel het ons! 

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

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

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

Sinds 1 januari 2009 is Wim Arends chef-kok en 
eigenaar van Grand Café D’n Optie.

Sinds 2020 zijn ook 2 van zijn dochters toegetreden 
tot het keukenteam!

We koken met alleen verse (streek) producten 
en bereiden zoveel mogelijk 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 
smakelijke avond toegewenst!

De kassa stelt automatisch na het kiezen van een voorgerecht of 
soep-hoofdgerecht- nagerecht een 3 gangenmenu voor u samen, 

wij kunnen dit achteraf niet meer wijzigen.
De kassa weet namelijk niet wie wat heeft gegeten.

 
Apart betalen = zelf uitrekenen


