dinermenu
voorgerechten

€10,50

hoofdgerechten

€19,50

CARPACCIO VAN CHIOGGIA BIET
Appeldressing, aardappelkaantjes,
geitenkaascrème

BIEFSTUK 180 GRAM
Hete bliksem, jus van gerookte spek,
gestoofde pompoen

RUNDERCARPACCIO
Mosterdcrème, tomaten salsa,
pompoenpitten, rucola, Old Amsterdam

KALF SUKADE & ZWEZERIK
Zwarte knoflook, pastinaak, spruiten, aardpeer
krokantje

GEFRITUURDE SCAMPI`S
Zoetzure bloemkool, tapenade van
zongedroogde tomaat, citroen chutney,
knolselderij krokantje

GELDERSE HOENDER
Olijven, chorizo, gebrande prei, pruimen jus

GEROOKTE EEND
Cranberry gelei, gel van komkommer,
sesampoeder, zoetzure koolrabi, frisee sla,
amandel
TERRINE VAN HEILBOT
Balsamico kaviaar, radijs, curry crème, zwarte
knoflook mayonaise

€6,50

BISQUE VAN LANGOUSTINE +€2,50
Mosselen, geel- en groene courgette

GEBRANDE ZALMFILET
Citroenpuree, zeegroenten, beurre noisette

€8,50

GEBRANDE WITTE CHOCOLADE MOUSSE
Gedroogde peperkoek, gel van framboos,
bosvruchten
KERSEN BAVAROIS
Kokos, pistache, bloedsinaasappelijs
MANGO PARFAIT
Yoghurt, lichte karamel van Tripel bier,
vanilleroom

KIPPENBOUILLON
Kip, kwartel ei, wortel, prei

KAASPLANKJE

DOPERWTENSOEP
Munt, crème fraiche

kindergerechten

supplementen
PORTIE FRIET MET HUISGEMAAKTE MAYO
VERSE SALADE
DIVERSE VERSE GROENTEN

verrassingsmenu
3-GANGEN		
4-GANGEN		
5-GANGEN		
6-GANGEN		

BLOEMKOOL KROKET
Risotto, romanesco, sojabonen, kerrie olie

nagerechten

CEVICHE VAN DORADE
Gemarineerde babymais, komkommer,
karnemelk, basilicum

soepen

MAKREELFILET
Schuim van tzatziki, quinoa, gepofte paprika,
savooiekool

34
38
42
49,5

3,5
3,5
3,5

VOORGERECHTEN 		
Tomatensoep
Runderbouillon

4,5

HOOFDGERECHTEN 		
Witvis met groenten
Biefstuk met groenten
Kippendij met groenten

9,5

Alle hoofdgerechten kunnen naar keuze geserveerd
worden met aardappelpuree, friet of rijst

NAGERECHT 		
Verrassingsdessert
3-GANGEN KINDERMENU

4,5
16,5

de deftige aap
Welkom in volgens velen het mooiste bedrijf van Helmond, volgens sommigen
zelfs de mooiste plek van de wereld. In ons monumentale pand (het oudste van
Helmond, 1550) dat stamt uit de vijftiende eeuw, ben je 7 dagen per week van harte
welkom voor lunch, diner en borrel. En om ons prijswinnende biertje te komen
proeven.
Een bar gemaakt van een oude treinwagon, een gekoelde tapkraan waaruit we 10
verschillende bieren laten vloeien. Altijd heerlijk koel, altijd helemaal op smaak.
Een glazen rad, een open keuken, zicht op de Middeleeuwse houten kap. Eten en
drinken van een hoog niveau, maar met een lage drempel.

onze naam
Er was eens…
Een houten huisje in Gerwen, een dorpje aan de rand van Helmond. Daar woonde
een excentrieke ex-Amsterdammer. En die Amsterdammer had een kar met een
ezel en een draaiorgel. Daarmee bezocht hij kermissen en braderieën in de regio.
(en ja, dit klinkt nu wel heel erg als Alleen op de wereld, maar wait for it) En met
hem mee ging altijd zijn kleine aapje, dat met een centenbakje rondging bij het
publiek. En dat aapje was steevast gekleed in een chique apenpakkie, inclusief
hoge hoed.
Jaren later werd het huis verkocht, verbouwd en bewoond door een jong gezin.
Tijdens de verbouwing vond een van de jonge kinderen – verstopt tussen de
dakpannen en pannenlatten een boekje vol met prachtige tekeningen. En natuurlijk
gebruikte hij dat als kleurboek en kraste het helemaal vol.
Enige tijd later stond de Amsterdammer aarzelend voor de deur met een vraag.
Of de eigenaars toevallig de collectie tekeningen hadden gevonden. Want die
hadden een bijzondere waarde voor hem. Wat bleek? In het dak had hij originele
pentekeningen verstopt van een van zijn beste vrienden. Die was hij vergeten mee
te nemen bij zijn verhuizing.
Dat jonge kind? Dat was mijn broer.
Dat huis? Mijn ouderlijk huis.
De tekenaar? Anton Pieck
En wat was er overgebleven van alle tekeningen die mijn broer in al zijn
enthousiasme had ingekleurd? Juist. Een tekening van de Amsterdammer, op zijn
kar met zijn ezel en zijn draaimolen. En zijn deftig geklede aapje. Getekend door
Anton Pieck.
En de bijnaam van dat huisje, mijn ouderlijk huis, dat helaas niet meer bestaat?
D’n Deftige Aap.
Drie keer raden waar wij onze naam vandaan hebben…
Wat er van dit sprookje waar is? Dat doet er niet heel erg toe, toch?
Waar het om gaat, is dat d’n Deftige Aap voortleeft in onze ambachtelijke
bierbrouwerij.
Dus: kom binnen, vertel verhalen, of luister naar andermans klets, schuif aan, drink
iets, eet een hapje mee, lach en geniet!

volg deftige aap op

