Welkom bij Gasterij den dis
Na 20 jaar was het zo ver: Jack Heijkoop gaf het stokje
door aan Sharon de Waal! Sharon was al sinds 12 jaar
werkzaam bij Gasterij Den Dis en is daardoor ook
volledig bekend met het reilen en zeilen van de zaak.
We bieden een ruim assortiment lunchgerechten
met verse producten die op bestelling voor u
bereid worden. U zult op onze kaart traditionele

broodjes vinden maar we zullen ook regelmatig
vernieuwingen toepassen. Nieuwe gerechten
delen we met u middels ons krijtbord in de zaak.
Bij ons staat gastvrijheid hoog in het vaandel en we
denken graag met u mee! Heeft u een allergie, een
dieet of een speciaal verzoek m.b.t. uw lunch, laat het
ons weten!

Food tastes better when you eat together!

Warme dranken
Espresso
Koffie
Koffie met slagroom
Cappuccino
Latte Macchiato (koffie verkeerd)
Irish koffie

2,25
2,25
2,80
2,50
2,95
5,90

Verwenkoffie

5,95

Koffie met ‘n Nipperke, slagroom, een
bonbon van Jelle De Vries en een cakeje
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Smoothies (met een basis van mangosap)
Tropical: aardbei en banaan
Paradise: aardbei en mango
Fantasy: framboos en mango
Sunset: framboos en aardbei
Sunshine: mango en ananas

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

Thee
Verse muntthee
Verse muntthee (met honing)

2,25
2,70
3,00

Warme chocomelk
Warme chocomelk & slagroom
Wiener Melange

3,20
3,75
3,90

IJskoffie naturel
IJskoffie caramel
Frozen chocolate
Donkere chocolade
Witte chocolade

2,30

Speciaal voor de zoetekauw

Ijskoffies
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

Koude dranken
Coca Cola, Fanta Sinas, Sprite,
Chaudfontaine blauw/rood

Tonic, Cassis, Bitter lemon, Rivella, 2,60
Ice Tea, Ice Tea Green, Dubbel Fris,
Appelsap, Melk, Chocomel, Fristi
Verse Jus d’Orange

3,10

Vers afgebakken appeltaartje
Tarte tatin
Warme wafel
Poffertjes (12 stuks)

3,60
3,60
3,50
4,25

Extra slagroom
Flinke bol vanille ijs

1,30
1,30

Wijn (flesje)
Witte
Rosé
Rood 		
Hugo		
Prosecco		

5,00
5,00
5,00
5,50
5,75

Borrelkaart
10 stuks bittergarnituur 		

5,50

6 stuks bitterballen 		

3,25

Brushetta met tomaat 4 stuks

4,30

6 gebakken gamba’s 		
in knoflookolie met chillisaus

7,50

BROODZAK BASIS 		
Diverse soorten brood met kruidenboter

3,75

BROODZAK DELUXE 		
Diverse soorten brood met kruidenboter,
pestomayonaise en truffelmayonaise

4,75

Bieren
Swinckels Pils
Liefmans Fruitesse
Bavaria 0.0% original
Bavaria Radler 0.0%
Bavaria Radler 2.0%

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Trappisten bier
La Trappe Witbier
La Trappe Blond
La Trappe Tripel
La Trappe Dubbel
La Trappe Quadrupel
La Trappe Isid’or

4,00
4,00
4,50
4,00
4,25
4,50

					

BROOD

SOEP

BROODZAK BASIS 						
Diverse soorten brood met kruidenboter

3,75

				

BROODZAK DELUXE 						

4,75

Diverse soorten brood met kruidenboter, pestomayonaise en truffelmayonaise

Onze broodzakken zijn los te bestellen of lekker in aanvulling op uw soep of salade!

SOEP
In samenwerking met Restaurant d’Ouwe Tramhalte in Duizel
worden onze soepen bereid door chefkok Rob Wijnen!

				
TOMATENSOEP 			
CHEF’S CHOICE (kijk op ons krijtbord of vraag het ons!)

Klein
3,50
3,50

Groot
6,00
6,00

SALADES

TIP
Bestel een
portie friet
of
een soepje b
ij
uw salade!

salade
Onze salades hebben een basis van gemengde sla, tomaat, komkommer,
croutons, pijnboompitjes en een bijpassende dressing en worden geserveerd
met stokbrood en boter.
				
Klein
Groot
CARPACCIO				
10,50 13,50
Huisgemaakte carpaccio ingerold in een pesto marinade, met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en balsamicodressing					
							
SALADE KIP
			
10,50 13,50
Salade met gekonfijte kip, champignons, spek en honingmosterd dressing		
			
		
						
Rosbief tonato 				
10,50 13,50
Een variant op de klassieker, rosbief met een honingmosterd, kappertjes,		
gepofte tomaatjes, rucola sla en Parmezaanse kaas.

TONIJN SALADE 			
Aangemaakte salade van tonijn, tomaat, komkommer, zilverui en
uiringen met ei en pestomayonaise.

10,50

13,50

SALADE GAMBA S
			
12,50
Salade met in knoflook gebakken gamba’s en verse gemengde groentes

15,50

SALADE VIS DELUXE			

16,50

Tonijnsalade, gerookte zalm, gebakken knoflook gambas, salade,
dressing, croutons, tomaat, komkommer, pijnboompit
			

13,50

Den dis specials

TIP
Bestel een
portie friet
bij uw
Dis Specia
l!

DRIE OP EEN RIJ
Laat u verrassen door Den Dis en kies de “Drie op een Rij”: 			
Drie verschillende broodjes speciaal door ons samengesteld!
Uiteraard houden we rekening met wat u niet wenst. 		

9,00

Dis Wrap 		
2 Wraps gevuld met krokante kip, kaas, sla, dissaus en chilisaus met 			
8,25
daarbij een salade met komkommer, tomaat en een heerlijke dressing.
Ook vegetarisch te bestellen.
								
Broodje hamburger 					
8,25
Huisgemaakte hamburger, sla, tomaat, komkommer, kerriedressing,
zilverui, curry, mayo en gebakken ui.

broodje kipburger 						

7,75

Twee krokante kippetjes op een broodje met sla, tomaat, komkommer
en chilli mayonaise.

pasteitje						
Een pasteitje gevuld met een ragout van kip, champignons en truffel.
De ragout is bereid door Rob Wijnen, chefkok van Restaurant d’Ouwe Tramhalte
in Duizel.

6,25

Den dis specials
Kempisch hopke						

TIP
Bestel een
kopje soep
bij uw
Dis Specia
l!
7,75

Dikgesneden bruine boterhamen met roomkaas, sla, honingmosterd dressing,
warme ham, champignons, ui en uitgebakken spek.
								
Toksti 						
7,75
Een heerlijke krokante tosti met kaas, spek en... eiersalade!
U kunt kiezen uit wit of bruin brood.

Dis a brie 						

8,25

Stokbroodje met brie, honing, sla, komkommer, kaas,
walnoten en pijnboompitten

smokey fish						

8,50

Twee geroosterde boterhammen, desembrood (keuze uit bruin of wit),
de ene boterham wordt belegd met gerookte zalm en
de andere met gerookte paling.

Like onze Facebookpagina om op de hoogte te blijven van
alle aanbiedingen, vernieuwingen en win-acties bij Gasterij Den Dis!

DE LEKKERSTE BROODJES VAN NEDERLAND
BRUSCHETTA CROSTINI 					
Gegrild zuurdesembrood ingesmeerd met pesto, gegrilde groentes
(courgette, aubergine, paprika, tomaatjes), sla, rosbief, Parmezaanse kaas,
pijnboompitjes en balsamicodressing.
							

7,50

Carpaccio
Focaccia belegd met sla, huisgemaakte carpaccio, pesto, pijnboompitten,			
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise en balsamicodressing			
							
TAKE - DIS 						
Focaccia met sla, kipfilet, gekonfijte kip, champignons, spek en
honingmosterd dressing
							
PANNE TUNA 						
Scandinavisch brood ‘gevuld’ met een heerlijke salade van
tonijn, tomaat, komkommer, ui en pesto.
							
GEITENBREIER 						
Voor de echte kaasliefhebbers, een originele ‘tosti’ van Scandinavisch brood,
gevuld met geitenkaas, brie en gorgonzola met sla, tomaat en honing.
		
VLIEGENDE KIEP 					
Gewokte kip met verse gemengde groentes, sesam/soja saus,
gebakken uitjes en stokbrood
		

Soepje erbij? Dat kan!

7,25
7,25

7,25

9,25

8,25

SALADES OP STOKBROOD
HAM - PREI
CRABSTICK
MARTINO

3,75		
4,25		
6,00		

EIERSALADE			
ROOMKAAS			
FILET AMERICAIN			

3,75
4,10
4,75

warme broodjes
STOKBROODJE DIS
STOKBROODJE DIS 2.0
STOKBROODJE VEGA DIS
STOKBROODJE MEXICO
WORSTENBROODJE

Gekruide varkensreepjes, ananas, wortel en dissaus
4,50
Gekruide varkensreepjes, champignon, ui en dissaus 4,50
Champignons, ui, ananas, wortel, diskruiden en dissaus 4,50
Mexicaans gekruid gehakt, kaas, salade en dissaus
5,75
Worstenbroodje van Bakkerij van Heeswijk 			
2,85

tosti s
Kijk op het krijtbord voor de verschillende tosti’s of stel er zelf eentje samen!

PANINI S
Ham en kaas						
Spek, ui, tomaat en kaas 						
Rauwe ham, mozzarella, zongedroogde tomaat en pesto				
Roomkaas en gerookte zalm 					
Of stel zelf uw panini samen!

UITSMIJTERS

6,25
6,50
7,00
7,75

OMELETTEN

				
KAAS OF BEENHAM			
UITSMIJTER DELUXE (4 soorten beleg)		
MET HAM & KAAS			
MET SPEK 			
MET KEMPENHAM 			
MET GEROOKTE ZALM 			
		

UITSMIJTER
7,50		
8,25
		
7,75
		
7,85		
7,85
		
8,75			

OMELET
8,50
9,25
8,75
8,85
8,85
9,75

SANDWICHES Gemaakt van biologisch en zuurdesembrood.		
Club-sandwich			
10,25
Kipfilet, kaas, spek, krokante kip, sla, tomaat,
kerrie dressing en een mandje friet
							
zalM SANDWICH			
8,50
Gerookte zalm, roomkaas, honingmosterd ,
komkommer, sla en bieslook
							
Caesar sandwich: 			
8,25
Gerookte kip, honingmosterd, sla, gebakken spek,
gorgonzola, kappertjes, pijnboompitjes en tomaat
							
Rosbief TonatO SANDWICH		
8,25
Rosbief, sla, honingmosterd, kappertjes, pijnboompitjes,
tomaat en Parmezaanse Kaas
							

			

BAMMETJES ECHT GEZOND					
Gezond		
Gezond Geweest
Engels Gezond
Kempisch Gezond
Frans Gezond
Kempen Goed
		
*met honingmosterd dressing.

Ham, kaas, sla, komkommer, tomaat en ei*		
Een gezond met mayo*			
Roerei, tomaat, bacon, sla en cocktailsaus (koud)
Kempen ham , sla, tomaat, komkommer en ei*
Romige brie, tomaat, sla en komkommer*		
Oude kaas, Kempen ham, sla, tomaat,		
komkommer en ei*

6,50
7,00
6,50
6,60
6,75
7,50

BEDRIJFSLUNCHES
Bij Gasterij Den Dis bent u ook aan het juiste
adres voor bedrijfslunches.
U kunt gebruik maken van onze standaard
bestellijst maar u kunt ook kiezen voor onze
specaliteit: de Bedrijfslunch Assorti!
U krijgt een variatie van diverse vers belegde
koude broodjes, de keuze uit broodjes wordt
door ons samengesteld vanuit ons assortiment. De broodjes worden gepresenteerd op
een schaal of houten kist zoals op de foto.
Heeft u vragen of interesse?
Laat het ons weten!

www GasterijDenDis nl

Like onze Facebookpagina om op de hoogte te blijven van
alle aanbiedingen, vernieuwingen en win-acties bij Gasterij Den Dis!

