
M E N U K A A RT

VoorgerechtenVoorgerechten
Kokkies soep  € 5,50

Tomatensoep met een koksmuts

Fruit cocktail  € 5,25
Vers fruit

HoofdgerechtenHoofdgerechten
Bob de bouwer  € 6,75

Kroket, frikadel, kip-nuggets of vissticks

Pippi Langkous  € 6,75
Kinderpannenkoek appel, spek of naturel

Peppa  € 9,50
 Sparerib met appelmoes en frites

Starwarstĳ d  € 6,50
Wisselende pasta met tomatensaus en kaas

Knibbelknabbelknakje  € 6,00
Knakworst met frites en appelmoes

ToetjesToetjes
Vrolĳ ke verrassing  € 5,50

 Choco & vanille-ĳ s, Smarties en speeltje 

Kinderĳ s  € 5,00
2 Bollen ĳ s met slagroom

3-gangen keuze menu3-gangen keuze menu

Voorgerecht - Hoofdgerecht - Nagerecht
€ 34,99

Wit ciaba� a plankje            € 5,75
Met pesto gekruide wi� e ciaba� a

Italiaanse foccacia € 6,00
Gevuld met zongedroogde tomaat & olĳ ven          

Bruin plankje € 6,00
Met een tuinkruidenolie

Met remouladesaus en verse kruidenboter  

Startersplate  
Een keuze van de kok van diverse voorgerechtjes, vanaf 2 personen

€ 25,00

Carpaccio (extra groot + € 4,- in het menu) 
Bief, oven gedroogde tomaatjes, pi� enmix, tuinkers en VSOP kaas 
Keuze: verse pesto, tru� el, pesto crème en nieuw teriyaki

€ 12,00

Dordogne  
Krokante champignons in knofl ookschuim

€ 12,00

Tapas garnalen 
Gebakken gamba’s, knofl ook, rode peper, peterselie, brood

€ 13,00

Makreel / avocado (als maaltĳ dsalade + € 4,- in het menu)
Gerookte makreel, sla, komkommer, puntpaprika, dille-crème

€ 13,00

Rolletje van rosbief met tonĳ n
2 rolletjes rosbief, rucola, tonĳ nsalade, tru� elmayonaise

€ 13,00

Shrimp-chicken salade
Gerookte kip, Noorse garnalen, sla, zoet/zuur komkommer, chilimayo, 
kroepoek

€ 13,50

Carpaccio van courge� e en venkel  
Oregano, vergine olĳ folie, citroen, kappertjes, pitjes, croutons, oude 
kaas  

€ 12,00

Dagsoep klein € 6,75 € 7,50

Holland special
Tomatensoep met basilicumcrème

klein € 6,75 € 7,50

Voorgerechten-Starters

Ons eigen Brood



Carpaccio van courge� e en venkel € 12,00   
Oregano, vierge olĳ folie, citroen, kappertjes, pitjes, croutons, oude kaas

Dordogne  € 12,00
Krokante champignons in knofl ookschuim                  

HOOFDGERECHTEN

Rode biet steak                                           € 19,50
Pepersaus, oude kaas 

Vega Wellington                                             € 19,75
Paarse ube, geitenkaas, tomaatjes, salie

Pasta tuinkruiden € 19,75
Courge� e, ui, kruidenroom, knofl ook, prei, vegan kip

Dagvis      € 24,75
Vraag naar onze vers geleverde vis

Zalm & warme mihoen salade € 24,75
Mihoen, sesam, Hoisin, wortel, radĳ s, honing, olie

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites, wisselend 
groenten-garnituur.

Keuze uit de volgende sauzen:
Strogano� saus, Port-Balsamico, champignonsaus, pepersaus, Irish whisky 

saus, Honing-cognacsaus, kruidenboter, knofl ooksaus, satésaus of Aioli

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

Extra bij te bestellen

Mixed meat & fi sh
Varken, bief, verrassing, dagvis, gamba’s

€ 27,50

Biefstuk
Krokant gebakken biefstuk van de Schotse Hooglanden

€ 24,50

Ook verkrĳ gbaar in XXL versie*
* een meerprĳ s (in het menu) van € 5,50

€ 30,00

Pasta varkenshaas
Medaillons op Fusilli-pasta Strogano� 

€ 23,00

Optie spareribs                               2st. € 17,50 3st. € 20,50 4st. € 23,50*
Keuze uit normaal, extra spicy of Oosters met sesam
Geserveerd met knofl ooksaus en salade
* 4 stuks een meerprĳ s (in het menu) van € 3,00

Lamsentrecote
Mals vlees van de lende, knofl ook, tĳ m, tip van de kok, heerlĳ k met 
honing-cognacsaus

€ 24,50

Optie kipsaté
Sa� raanrĳ st, zoetzuursalade, kroepoek

€ 18,50

Kipmedaillons
Cajun, tĳ m, citroen

€ 19,50

Biefspies
Biefstukpuntjes op een spies 
eventueel geserveerd met gamba’s een meerprĳ s (ook in het menu) 
van € 4,00

€ 21,00

Tipperary steak onze signature dish;
Biefstuk uit de Ierse Tipperary streek, afgeblust in onze Irish saus

€ 24,50

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

Sinds 1 januari 2009 is Wim Arends chef-kok en 
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, 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!

3-gangen keuze menu
Voorgerecht - Hoofdgerecht - Nagerecht

€ 34,99

Hee�  u een Allergie?
Hee�  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 kĳ k op 
www.dn-optie.nl

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


