À la carte
Brood
Broodplankje

			

Versgebakken brood geserveerd
met huisgemaakte kruidenboter

Broodplankje Deluxe			
Versgebakken brood geserveerd met
huisgemaakte kruidenboter, aioli, pesto
en tomaten tapenade

Voorgerechten
7,95

9,95

9,95

12,95

met Hollandse garnalen en crème fraïche
De soepen worden geserveerd met ‘Heerlick’ brood

Gerookte lamsham 		

dun gesneden met hummus, feta,
Sud'n'Sol tomaat en avocado

Tartaar van watermeloen 		

met chorizo, zure room en koriander

Bisque 		

met pesto mayonaise, vers geschaafde
Parmezaanse kaas, rucola en pijnboompitjes

met geroosterde sesam, Kalamata olijven
en Japanse dressing

Soepen
Paprikasoep 		

Carpaccio				

Klassieke Gravad Lax zalm
met couscous, abrikozen bouillon
en Griekse yoghurt

Vitello Tonnato 			

dun gesneden gegaarde kalfsmuis met tonijn,
kruidenmayonaise, grapefruit en ricotta

Italiaanse Caprese salade		

met mozzarella, Coeur de Boeuf tomaten,
basilicum mayonaise en pijnboompitjes
Dit gerecht is vegetarisch (mogelijk)
Dit gerecht is veganistisch
Heeft u een voedselallergie of dieetwens?
Geeft u dit svp aan bij onze bedieningsmedewerkers,
wij hebben voor u een speciale allergenenkaart

Maaltijdsalades
14,95

15,95

13,95

15,95

15,95

Carpaccio 			

17,95

Kikkererwten			
Salade met kropsla, asperge,
zoetzure komkommer, rode ui en Old Amsterdam

17,95

Geitenkaas			
Salade uit de oven met honing, gepofte biet,
appel, kiemgroenten en pecannoten

17,95

Gerookte zalm

17,95

Salade met pesto mayonaise,
vers geschaafde Parmezaanse kaas,
rucola en pijnboompitjes

Salade met mozzarellabolletjes,
knapperige rauwkost, croutons
en Sud'n'Sol tomaat
De salades worden geserveerd met ‘Heerlick’ brood
Salades zijn ook verkrijgbaar als voorgerecht à 13,95

13,95

Hoofdgerechten
Hoofdgerechten

Grill gerechten

Dorade 			

24,95

Black Angus Burger		

Kabeljauw 			

24,95

Tournedos (150 gram)

Parel Couscous 		

20,95

gegrild met ingelegde rode ui,
geroosterde aardappeltjes en salsa verde

geserveerd met Fregola pasta, bimi,
gepofte trostomaat en Zuid-Franse antiboise

geserveerd met gegrilde courgette, paprika,
geroosterde kikkererwten, tuinbonen
en feta

27,95

Kalfsborst 			

25,95

Maïskip suprème 		

23,95

geserveerd met gremolata, crème van aubergine,
doperwten en een frisse venkel salade

geserveerd met krieltjes, andijvie met uiencrème,
geroosterde mais en jus met vadouvan

		

keuze uit peperjus of stroganoffsaus

19,95

32,95

Kipsaté van de grill 		

19,95

Varkenslende (200 gram)		

27,95

geserveerd met friet, atjar en kroepoek

keuze uit peperjus of stroganoffsaus

Eendenborst 			

geserveerd met tricolore wortel, paksoi,
zoete aardappel en jus van rode port en sinaasappel

op een Italiaanse bol, Provolone kaas,
crispy bacon, pickles en Romaine sla

Deze gerechten worden gegrild en geserveerd
met een ’Heerlicke’ salade en verse frieten

Dit gerecht is vegetarisch
Dit gerecht is veganistisch
Heeft u een voedselallergie of dieetwens?
Geeft u dit svp aan bij onze bedieningsmedewerkers,
wij hebben voor u een speciale allergenenkaart

Desserts

Warme dranken
Zoet

Chocolade taartje			
Taartje van pure- en melkchocolade,
geserveerd cappuccino roomijs,
gekarameliseerde macadamianootjes

Omelet Flou Flou			

geserveerd met stukjes framboos, rabarber
en een frambozen kletskop

Koffie
11,95

11,95

Crème brûlée				

11,95

Tuintje ‘Heerlickheijd’ 		

11,95

gemaakt van Baileys en geserveerd
met karamel kletskop en kokos roomijs

Specialiteit van de Chef

Thee

Koffie
			
Decafé koffie
			
Espresso				
			
Dubbele espresso			
			
Cappuccino				

3,50

Koffie Verkeerd

4,00

Latte macchiato				

4,00

3,50
3,50
5,50
3,75

Speciale koffie
Hartig
Kaasplateau				
geserveerd met kletzenbrood

13,95

Irish Coffee, Italian Coffee, Kiss of Fire,		
Spanish Coffee, French Coffee

9,50

Heerlicke Coffee

8,00

met bonbons en koffiekaatje

Thee		
keuze uit diverse theesoorten

		

3,50

Verse muntthee			

4,25

Verse gemberthee 		
					
Verse limoenthee 			
			

4,75
4,75

