Thuis bij

BIJZONDER GEMERT
De plaats Gemert is een best bijzonder stukje land. In de 13de en
14de eeuw was Gemert een status
aparte binnen den Nederlanden. Het
werd ook wel de Vrije Heerlijkheid
genoemd. Het gespuis kon hier vrij
oversteken omdat we niet onder het

regime van Nederland vielen. Toch
iets aparts binnen Nederland.
Ons centrum is vroeger de doorgaande weg geweest tussen Erp en Bakel
en heeft diverse flauwe bochten in de
route voor de veiligheid. Nadat het

kasteel en centrum was ontwikkeld,
kwam men erachter dat ze maar een
kant op konden met de bouw van het
dorp. Vandaar dat het centrum aan de
rand van Gemert ligt, wat best uniek
is. Gemert heeft echt iets te bieden
aan haar bezoekers met haar oude
panden, musea, een theater, kasteel,
diverse fietstochten en verschillende
activiteiten door het jaar heen.

Dientje voor gasten
wachtwoord: welkombijdientje

Dit is nog maar een greep uit een divers Gemert. Een klein dorp kan toch
aanwezig zijn binnen Den Nederlanden...

‘Thuis bij Dientje’ is een uitgave van Dientje, gemert | editie 7 | juli 2019

Wij wensen u een fijn verblijf hier in
Gemert!

DIENTJE HEET U HARTELIJK WELKOM
Ik heet u van harte welkom in onze ‘Huiskamer’. We hebben een kleine drie jaar geleden ons café geheel omgebouwd naar hetgeen wat u
nu ziet. Voorheen was het een donker bruin café waar het donker was
en moeilijk om binnen te kijken.

3-GANGEN
KEUZEMENU
VIER HET BIJ DIENTJE!
Zowel zakelijk als privé: vergadering, (bedrijfs)presentatie,
cursus, workshop, seminar, bedrijfsborrel, lunch of diner,
verjaardagsfeestje, jubileum of uw bruiloftsfeest!

Wij denken graag met u mee!

Lunchkaart
Soep
Soepje van de Mark(t)
Bisque d’Homard

Italiaanse Bol of Boerenlandbrood wit/bruin)

¤ 5,50
¤ 6,90

kreeftensoep met rivierkreeftjes

Gerookte Zalm
kruidenroomkaas | sla | rode ui | kappertjes
mosterddilledressing

Rundercarpaccio
truffelmayonaise | sla | pijnboompitjes
parmezaanse kaas | sudsol

Champignonsoep

¤ 5,50

Kerriesoep

¤ 5,90 Gekruid gehakt

met kipreepjes en prei

champignons | ui | gesmolten kaas

Als u niet kan kiezen
Dientje’s Plank

Warme Beenham

soepje van de Mark(t) | mini broodje kaas
mini salade met Seranoham |
snee boerenlandbrood met kroket

Salades
Land-, zeesalade
gemengde sla | seranoham | gamba’s
chilimayonaise | mangchutney

Kip salade

¤ 10,95

gemengde sla | kippuntjes in yakitori
sesamzaadjes | casava | atjar

Griekse salade

¤ 10,50

gemengde sla | feta | olijven
rode ui | tomaat | komkommer

Geitenkaas salade

¤ 29,50
per persoon

Stel uw eigen drie gangen diner samen.

¤ 9,95

¤ 3,00
¤ 3,00

¤ 7,95

Gelooft u het niet, probeer hem dan!!!
Angus hamburger | ui | spek | augurk | tomaat
sla | onze huisgemaakte hamburgersaus
Met een portie friet erbij
¤ 17,50

Bourgondische kroketten

¤ 10,50

Nagerechten
Verrassings-ijs
¤ 8,95 Waterijs

¤ 5,95
¤ 5,95
¤ 5,95
¤ 5,95
¤ 5,95
¤ 2,75
¤ 1,50

¤ 8,50

gebakken eieren | ham en kaas

wit of bruin brood

KEUZEMENU

¤ 29,50
per persoon

Stel uw eigen drie gangen diner samen.
Kies een voorgerecht, hoofdgerecht
en dessert en geef zo invulling
aan een bijzondere avond.

Uw gastheer, Jan Wijn

Seranoham/gamba’s
frisse salade | seranoham | gamba’s
chilimayonaise | mangochutney

Geitenkaas in filodeeg

Deze gerechten zijn vegetarisch
of kunnen vegetarisch bereid worden
U kunt van de lunchkaart gebruik
maken van 12.00 tot 16.00 uur.
Heeft u een allergie? Meld het ons!

malse gegrilde biefstuk | pepersaus |
friet | verse groenten

Supplementen (extra te bestellen p.p.)

¤ 19,95 Friet

Salade
¤ 11,00
Verse groenten
Mini beenhammetje/bataat/kool ¤ 17,50 Ovenaardappelen

¤ 9,50

geitenkaas in filodeeg | sla | appel
walnoot | aceto balsamico

mini beenhammetje | zoete aardappelpuree
gestoofde kool

Vispotje/kreeftensaus

¤ 3,00
¤ 3,00
¤ 3,50
¤ 3,00

Nagerechten
¤ 17,95 Krokant gebrande crème brullee ¤ 6,50

diverse vissoorten | kreeftensaus
ovenaardappeltjes | seizoengroenten

vanille ijs

Koffie, koekie-likeur, bonbon

¤ 5,75

gevulde portebello met truffelrisotto |
gegrilde courgette | paprikasaus

Kan niet kiezen

¤ 9,50

jonge slasoorten | kippuntjes | yakitori
sesamzaadjes | casava | atjar

Gevulde paprika/tagiatelle/
tomatensaus

Dame blanche

Zalm/cocktailsaus

paprika ratatouille | tagiatelle
tomaat-knoflooksaus | krokantje

¤ 10,50

rundercarpaccio | truffelmayonaise | sla | sudsol
pijnboompitten | parmezaan | kaasstengeltje

Oosterse salade

¤ 9,50
¤ 8,50

Portebello/truffelrisotto

Souvlaki/tzatziki

Soepen (alle soepen zijn huisgemaakt en dus vers)
Soepje van de markt
¤ 5,50

¤ 18,50

Dientje verrast U!

¤ 16,95
¤ 17,50

griekse souvlakiespies | fetakaassalade
frietjes | tzatzikisaus

¤ 18,50

Gamba’s/chimmy-churri

Champignonsoep

gamba’s op Spaanse wijze | knoflook | chimmy
churrikruiden | ui | olie | frietjes | salade

¤ 5,50

Kerriesoep

¤ 5,90

met gerookte kip reepjes en prei

Bisque d’homard
kreeftensoep met rivierkreeftvlees

¤ 7,00

Schnitzel/champignon

¤ 6,50

vanille ijs | slagroom | warme chocoladesaus

Bastogneparfait

wisselend soepje

romige soep met verse champignons

¤ 5,75

3-GANGEN

Gastvrije groet,

Hoofdgerechten

klassieke cocktail | zalm | cocktailsaus
sla | citroen

wit of bruin brood

Tosti ham en kaas

Wij zijn zeer vereerd u te mogen ontvangen en we zullen er dan ook alles
aan doen om het u zo goed mogelijk
naar de zin te maken. Mochten er
wensen zijn buiten de kaart om kunt
u daar altijd naar vragen en kunnen
wij kijken of we u daarmee kunnen
dienen. De bediening bai Dientje
‘dient’ je...

¤ 10,50 Runderbiefstuk/pepersaus

sushi | kipyakitori | mini loempia | casavachips

Rund/truffel

sla | rode ui | mosterdsaus

Dientje’s uitsmijter

geitenkaasdriehoekjes in filodeeg | gemengde
sla | appel | walnoten | aceto balsamico

Voorgerechten
Oosterse proeverij

Ben je 10 jaar of jonger? Stel dan je
¤ 9,95 eigen 3-gangen menu samen.
Voorgerechten
¤ 8,95 Tomatensoep
Fruitcocktail

pub-quizen, carnaval vieren, feesten,
borrelen enzovoort...

Dinerkaart

Kindermenu

Hoofdgerechten
Geitenkaas
¤ 7,95 Pasta Bolognese
honing | walnoten | roodfruit compote
Mini-hambugers met friet
Kipnuggets met friet
Klassiekers:
Vissticks met friet
¤ 11,95 Lekkerste hamburger van Gemert
¤ 14,50 Frikandel of kroket met friet
en omstreken

¤ 9,95

Het café wat we altijd hadden was
niet meer het sociale middelpunt
van Gemert. De telefoon heeft deze
functie overgenomen. We wilden het
opfrissen en zorgen dat het ook voor
vrouwen toegankelijker werd.
Graag zijn wij de Huiskamer van
Gemert. Daar waar alle gezelligheid
bij elkaar komt om het vrije moment
wat u heeft te kunnen door brengen.
Dit kan zijn: even lekker uit eten,

Kies een voorgerecht, hoofdgerecht
en dessert en geef zo invulling
aan een bijzondere avond.

Lunch Speciaal (Keuze uit een bruine triangel,

Dientje voor gasten
wachtwoord: welkombijdientje

¤ 16,50

schnitzel uit de streek | champignonroomsaus
salade | frietjes

¤ 8,50

rood sorbetijs | sinaasappelgel

¤ 10,50

Kaasplankje
4 soorten kaas | vijgenbrood | honing
noten (meerprijs in menu 2,50)

Deze gerechten zijn vegetarisch
of kunnen vegetarisch bereid worden.
U kunt van de dinerkaart gebruik
maken van 17.00 tot 21.00 uur.
Soepen en salades worden met brood
en boter geserveerd.
Heeft u een allergie? Meld het ons!

ELKE EERSTE DONDERDAG
VAN DE MAAND!

TROUWEN EN
FEESTEN BIJ DIENTJE

Dat is de dag dat we bij Dientje de
pub-quiz presenteren. U kunt dan met
een team deelnemen aan een quiz die
gaat over van alles en nog wat. Van
sport tot muziek en van geschiedenis
tot politiek en van medisch tot reclame spots teveel om op te noemen.
Het gaat vooral over een gezellig

Een bruiloft vieren is één van de grote mijlpalen in je leven. Het feest
ter ere van je huwelijksjubileum moet een mooie herinnering zijn en
je wilt later met veel plezier terugdenken aan het feest ter ere van je
verjaardag. Juist daarom is het zo belangrijk dat je een feest persoonlijk maakt en naar je eigen wensen.

avondje uit en om die gezelligheid
nog wat meer sportieve spanning te
geven kun je bij iedere ronde die we
spelen een bittergarnituur winnen
voor jullie team. Uitnodigen doen we
u graag en daarvoor hoeft u zich niet
aan te melden (mag natuurlijk wel).
De deelname kost ¤2,50 pp.

VERENIGINGSHUIS DIENTJE
Dientje is een echt verenigingshuis waar vanaf het eerste begin tot heden diverse verenigingen zijn
gehuisvest. Van koren tot schaakclub en van Jachthoornkorps tot groei en bloei en van Sociëteit tot
Line dance, nog net geen sportverenigingen omdat we daar de ruimte niet voor hebben. En zijn er diverse verenigingen zoals badminton, handbal, volleybal en zaalvoetbal die wij al vanaf het begin hebben
gesponsord. Mocht u nog interesse hebben in om ergens bij te gaan laat het ons weten en dan kunnen
we voor u het eerste contact regelen.
Wilt u graag zingen of mee doen aan
een schaak competitie of graag bij
lezingen aanwezig zijn of mee spelen
met een instrument of dansen bijna
alles is mogelijk bij Dientje!
Ook hebben we hier een keer in de
maand Het NAH Café zitten. Dan ko-

VRUUGER, TOEN
DIENTJE NOG
DE KROON WAS...

te weten...
Wij zijn 7 dagen in de week open.
Maandag en dinsdag voor borrellaars
en verenigingen vanaf 19.00 uur.
De keuken op deze dagen niet geopend.
Op maandag en dinsdag kunt u wel
reserveren voor groepen vanaf 10
personen.
Woensdag tot en met zondag is de
keuken open en kunt u gebruik maken
van een lunch of diner. De keuken is dan
geopend vanaf 11.30 uur tot 21.00 uur.

Bij Dientje kun je feesten met groepen van 10 tot 300 mensen en is alles
bespreekbaar!
Het deskundige team van Dientje
zorgt ervoor dat het u en uw gasten
op deze belangrijke dag aan niets
ontbreekt. Een fijne sfeer, goed eten
en drinken en een optimale bediening
zijn het allerbelangrijkste om uw
feest tot een succes te maken.

Maart
29 MAART
Halfvastenbal o.l.v. de Drumknaauwers
Filmhuis Luxor voorstelling
30 MAART
Back to the 60’s met ‘The Sparks’
Van een kop koffie bij het aansnijden
van de bruidstaart, een glas bubbels
bij de ontvangst om met alle gasten
te proosten, een hapje eten met uw
gasten, de rondgebrachte hapjes en
de drankjes tijdens de feestavond tot
een compleet buffet, een sfeervol
3-gangendiner of een lekker hapje als
afsluiter van het feest.
We bespreken graag alle mogelijk
heden met u om samen tot een mooie
invulling van uw feest te komen.

April
4 APRIL
Pub-quiz bij Dientje
12 APRIL
Filmhuis Luxor voorstelling
17 APRIL
Seniorenvereniging bloemschikmiddag
20 APRIL
Hilarisch Kienen met ‘Striepke Vur’
21 EN 22 APRIL
Familie Paasbrunch
23 APRIL
Jan Wijn 13 jaar ondernemer bij Dientje
26 APRIL
Filmhuis Luxor voorstelling

Zo kunnen we nog wel even doorgaan
want Dientje heeft ruim over de twintig verenigingen in huis en daar zijn
we zeer trots op!

27 APRIL
Optrekdag van de rooie Skût
28 APRIL
Historische optocht door het centrum
van Gemert

Mei
2 MEI
Pub-quiz bij Dientje

FILMHUIS DIENTJE
Gemert had vroeger in het centrum een bioscoop staan. Deze was
gelegen bij de parkeerplaats aan
de Haageijk. Helaas is deze ooit
vergaan en is er nooit meer iets voor
in de plaats gekomen op die plaats.
Gelukkig is er, meer dan 20 jaar ge-

Dat

men er mensen met Niet Aangeboren
Hersenletsel. Even in alle rust met
elkaar eruit bijkletsen en ervaringen
en gebeurtenissen uit te wisselen. De
nadruk licht niet op je evt. handicap
maar gewoon eens even lekker eruit
zijn.

Dientje beschikt over 4 zalen, een
restaurant én een groot privé gelegen
terras. Deze ruimten hebben ieder
hun eigen sfeer en uitstraling en zijn
beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan
het ja-woord geven op het grand-
terras van de privé tuin, een intiem
diner in zaal de Vrije Heerlijkheid
met aansluitend de receptie in onze
prachtige Kroonzaal en een feestavond in de grote Gildezaal.

AGENDA

leden, een aantal fanatieke mensen
opgestaan om weer een filmhuis te
verzorgen. Zij hebben ervoor gezorgd dat Gemert ook in eigen dorp
naar de film kan.
Filmhuis Dientje heet officieel natuurlijk ‘Filmhuis Luxor’.

10 MEI
Filmhuis Luxor voorstelling
Zij draaien ongeveer 2 films in de
maand, op de vrijdagavond. Hun
programma is te vinden in het
Gemerts Nieuwsblad.
De locatie van het filmhuis is hier
boven in de Zaal.

WAT KUNT U ALLEMAAL BIJ ONS?
Trouwen op locatie met daarbij het feest, diner en receptie. Een feest
met DJ of live band met drankjes en hapjes. Diner voor kleine en
grote gezelschappen. Een leuke activiteit als pub quiz, Ik Hou van
Holland of jongens tegen de meisjes. Een koffietafel. Vergaderen.
Bedrijfsfeesten, borrels en meetings. Repeteren met je vereniging
Feesten
Dientje heeft diverse zalen en daarin
zijn we uniek in het centrum van
Gemert. We hebben kleine zaaltjes,
een middelgrote zaal, grote zaal en de
Huiskamer en kunnen dus voor elke
groep iets betekenen. Heeft u iets te

vieren laat het ons weten en we maken geheel vrijblijvend een passende
offerte voor u.

Onze Huiskamer
Dit is de ruimte waar we het laatst
hebben verbouwd en zijn er zeer trots

op het resultaat. In deze ruimte zijn
we van een donkerbruin café naar een
lichtere ruimte gegaan om het toegankelijker te maken voor iedereen.
We zijn ons meer gaan focussen op
lunch en diner om u te laten genieten
van al het goede wat uit onze keuken
komt. We hopen natuurlijk dat u met
een tevreden gevoel onze zaak heeft
bezocht en zien u graag terug...

Drankenkaart
Warme dranken
Koffie of thee
Cappuccino
Koffie Verkeerd
Latte Macchiato
Latte Macchiato Special
Warme chocomel
’n dot slagroom
Huisgemaakte ijskoffie

24 MEI
Filmhuis Luxor voorstelling

Huiswijn

¤ 2,30 rode wijn | droge witte wijn | Moezel | rosé
¤ 2,60 U maakt uw diner compleet met een
keuze van onze speciale wijnkaart
¤ 2,60
¤ 3,00 Port, sherry en vermouth
¤ 3,50
rode
port
ruby
en
tawny
|
sherry
dry
¤ 3,80
¤ 2,90 of medium | rode of witte vermouth
¤ 0,60 Likeuren (3cl)
¤ 3,50
¤ 6,00 Tia Maria | Licor 43 | Drambuie | Grand Marnier

met vanille ijs | slagroom | karamel

Koffie, likeurtje en een bonbon
Frisdranken
Frisdrank
cola | sinas | cassis | 7up | bitter lemon
tonic | spa rood en blauw | ginger ale
rivella | fristi | dubbel fris | chocomel

Ice Tea Liptonice
Alcoholvrije bieren
Alcoholvrij bier

¤ 3,80

Cointreau | Baily’s | Amaretto

¤ 5,75
¤ 2,50

Whiskey’s (3cl)
Seagram’s | Famous Grouse | Four Roses
Jack Daniels | Jim Bean | William Lawson

Bieren
Tap-pilsje
¤ 2,75 Vaasje pils
Grote Vaas pils (50 cl)

¤ 3,30

Radler 0.0 original | lemon | wit
Radler 2.0 lemon

Oud Bruin | Hoegaarden | Duvel | Tempelier

Vraag naar onze speciale bierenkaart

Radler IPA 0.0

¤ 3,50

Vruchtensappen
Verse Jus d’orange
Jus d’orange, appelsap,
tomatensap

¤ 3,50
¤ 2,50

¤ 4,50

30 MEI T/M 2 JUNI
Mei-feesten en Gemert Kermis

Juni
6 JUNI
Pub-quiz bij Dientje
10 JUNI
Groot tuinfeest bij Dientje in de tuin
22 EN 23 JUNI
Processie Valkenswaard-Handel
28 JUNI
Afsluitconcert van Harmonie Excelcior
30 JUNI
Afsluitconcert van het koorjaar
door Vrouwenkoor Mignon

Juli
¤ 2,50
¤ 2,70
¤ 5,00

4 JULI
Pub-quiz bij Dientje
5 JULI
Lerarencafe
12 JULI
Buitenvoorstelling van Luxor Filmhuis
21 JULI
Koningsschieten van het Sint Joris Gilde

Augustus
1 AUGUSTUS
Pub-quiz bij Dientje
18 AUGUSTUS
Kunstmarkt in het Hartje van Gemert

