
GEITENKAAS SALADE
een frisse salade met lauwwarme geitenkaas, walnoten, honing, rode ui, tomaat, komkommer, 
met honing-mosterddressing en brood. 

BEEF TERIYAKI SALADE 
een frisse salade met gebakken biefstukpuntjes, gebakken champignons, paprika, cashewnoot, 
taugé, rode ui, komkommer, Oosterse dressing en brood.

CAESAR SALAD 
een frisse salade met kipstukjes, rode ui, tomaat, komkommer, parmezaanse kaas 
en bacon met een heerlijke caesardressing en brood.

VISSALADE ROYALE
een frisse salade met 3 soorten vis, rode ui, tomaat, komkommer, pittenmix, frisse dressing en brood.

12

14,5

14,5

13,5

11

MAALTIJDSALADES

MINI FRIKANDEL, KIPNUGGETS 
OF KAASSOUFLÉ
met frietjes en appelmoes.

KIDS

In onze keuken wordt gewerkt met ei, gluten, lupine, melk, mosterd, noten, pinda’s, schaaldieren, selderij, sesam, 
sulfiet, vis en weekdieren. Mocht u hiervoor allergisch zijn, wilt u dit laten weten aan uw gastheer/-vrouw, 

dan kunnen wij daarop inspelen. Keukenteam Kade 7.

6,5

DINERKAART
VANAF 17:00

KIDS KIBBELING
met frietjes, sla en appelmoes.
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VEGETARISCHE GERECHTEN

SOEP VAN DE DAG
huisgemaakte soep met oerbrood. 
Vraag de bediening naar de soep van de dag.

TOMATENSOEP
huisgemaakte soep met oerbrood.

CARPACCIO
van gerookte rib-eye met truffelmayonaise, 
pittenmix, rucola en parmezaanse kaas.

BIETEN SALADE
frisse kleine salade met rode biet, feta, rode ui, pittenmix
en rode wijnazijn dressing.

BROODPLANKJE
met 3 verschillende dips.
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VOORGERECHTEN
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VIS TRIO
gefrituurde garnalen, mosselen en inktvisringen met dips.

7,5
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VEGETARISCHE SALADE
een frisse salade met rode biet, tomaat, komkommer, feta, rode ui, pittenmix en rode wijnazijn dressing.



KADE STEAK
medium gebakken met saus naar keuze.

SURF & TURF 
kade steak met gebakken champiginons, spek en ui & een gemarineerde gamba spies.

DYKHOEVE CLASSIC 
met sla, bacon, cheddar, tomaat, augurk, rode ui, ketchup en een tomatenrelish.

KADE BURGER
met sla, tomaat, gebakken champignons, spek, uien en Old Amsterdam oude kaas.

CRISPY CHICKEN BURGER  | MILD OF SPICY
met sla, bacon, rode ui, tomaat, frisse burger mayonaise of shirasha mayonaise.

DE MEXICAAN
met sla, avocado, guacamole, jalapeños, tomaat, rode ui, nacho chips en een tomatensalsa.

Onze hamburgers (200gr. rundvlees) komen van boerderij ‘De Dykhoeve’ te Herwen. 
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BURGERS

VEGGIE BURGER
avocado burger met sla, guacamole, jalapenôs, tomaat, rode ui, 
sla, nacho’s en tomatensalsa.

FISH & CHIPS
met kibbelingen met knoflookdip.

14,5

VIS

ALLE
HOOFDGERECHTEN

WORDEN GESERVEERD
MET OER-FRITES EN

SLAGARNITUUR

EXTRA BIJ TE BESTELLEN

Gebakken champignons

Bakje salade

SAUZEN
Champignonroomsaus

Pepersaus

Satésaus

Kruidenboter

 

2
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CHOCOLADE BROWNIE
met vanille ijs.

DAME BLANCHE 
3 bolletjes vanille ijs met 
chocoladesaus en slagroom.

LUIKSE WAFEL 
met warme kersen en vanille ijs. 

6,5
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DESSERTS
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SPARERIBS
gemarineerde spareribs met knoflook dip.

KIPSATÉ 
huisgemaakte kipspies met satésaus, atjar en kroepoek.
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VLEES

SCHNITZEL
met saus naar keuze.

SCHNITZEL AM RHEIN
ovengebakken met ham, kaas, gebakken champignons, spek en ui.

16,5
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PAELLA
met chorizo, kip, verschillende
soorten vis met brood en knoflookdip
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KINDER IJSJE
2 bolletjes vanille ijs met slagroom en versiersels.
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