Heerlickheden
proef en geniet

Overheerlick
lunchen & dineren
Onze sfeervolle Brasserie De Gouverneur met aangrenzend terras en serre,
open keuken en haardvuur, heeft een gezellige ambiance en is daardoor
de ideale plek om met alle zintuigen volop te genieten van het beste wat
Ermelo op culinair gebied te bieden heeft. De uitgebreide menukaart is
Frans georiënteerd met wisselende seizoensgerechten en verse producten
uit de regio. Brasserie De Gouverneur is gevestigd In het luxueuze Hotel de
Heerlickheijd van Ermelo, ook wel het 'Versailles van de Veluwe' genoemd.

Iedere dag geopend vanaf 11.00 uur
Culinaire à la carte gerechten
3-gangen diner
High Tea
High Wine

Lunch
Brood
Broodplankje 			
Versgebakken brood geserveerd
met huisgemaakte kruidenboter

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

Soepen
7,95

9,95

Thaise curry soep 		

met koriander en gamba

Franse Uiensoep

met een Gruyere crouton

			

met boeren achterham en kaas

Uitsmijter naar keuze			

met ham, kaas of rosbief op desembrood

“Heerlicke” lunch 		

Halve bagel Old Amsterdam, halve bagel seranoham,
tonijn salade, crispy tender chicken en een kopje soep

9,95

		

10,95

11,95

16,95

Carpaccio 			

Salade met paddenstoelen, gerookte amandelen,
granaatappelpitjes old amsterdam en schorseneren

Linzen
			
Salade met romaine sla, gerookte kip,
mosterddressing, feta, cashewnoten en roodlof
Geitenkaas			
Salade uit de oven met honing, gepofte biet,
appel, kiemgroenten en pecannoten

met appel, augurk en paprika

Runder carpaccio 			
met pesto mayonaise, pijnboompitjes
en Parmezaanse kaas

17,95

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

Salade met couscous, geroosterde pompoen,
zoet zure enoki, kerrie mayonaise en
huisgemaakte croutons
De salades worden geserveerd met ‘Heerlick’ brood
Salades zijn ook verkrijgbaar als voorgerecht à 13,95

14,95

Gerookte zalm 				

14,95

Ambachtelijke kroket 			

10,95

					
Geitenkaas				

11,95

met roomkaas met bieslook en zoetzure komkommer

17,95

17,95

met mosterd

met honing en pecanoot

						
Garnaalkroketten 			
12,95
ook te bestellen met friet

Gerookte zalm

13,95

Gerookte kip 				
11,95
met American coleslaw en guacamole 			

Maaltijdsalades
7,95

Voor de echte trek

Keuze uit: Demi-baguette blanc of Demi-baguette noir

Homemade tonijnsalade		

De soepen worden geserveerd met ‘Heerlick’ brood

Lekker traditioneel
Royale tosti

Zo gesmeerd

17,95

Black Angus Burger

19,95

Kipsaté van de grill

19,95

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

geserveerd met friet, atjar en kroepoek

À la carte
Soepen

Brood
Broodplankje 			

7,95

Broodplankje Deluxe			

9,95

Versgebakken brood geserveerd
met huisgemaakte kruidenboter

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

Thaise curry soep 		

met koriander en gamba

Franse Uiensoep		
met een Gruyere crouton

De soepen worden geserveerd met ‘Heerlick’ brood

Voorgerechten
9,95

10,95

Maaltijdsalades

Herten Carpaccio			

15,95

Carpaccio 			

17,95

Tartaar van zeebaars

15,95

Linzen
			
salade met romaine sla, gerookte kip,
mosterddressing, feta, cashewnoten en roodlof

17,95

Coquille 		

15,95

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

17,95

Langzaam gegaard buikspek

15,95

Gerookte zalm

17,95

13,95

De salades worden geserveerd met ‘Heerlick’ brood
Salades zijn ook verkrijgbaar als voorgerecht à 13,95

geserveerd met paddenstoelen, gerookte amandelen,
granaatappelpitjes old amsterdam en schorseneren

		

geserveerd met zeewiersalade, kruiden mayonaise,
rijst krokant en enoki

geserveerd met lardo, balsamico vinaigrette,
blue skin radijs, zoetzure rettich en cepes mayonaise

geserveerd met radijs, limoen creme,
gebrande oesterzwam en pompoenpitten

Geroosterde biet		

geserveerd met roquefort, kappertjes,
walnotensalsa, witlof, sinaasappel en ponzu dressing

Carpaccio 		

geserveerd van oesterzwam met
gemarineerde champignons en kaaskrokantjes

geserveerd met paddenstoelen, gerookte amandelen,
granaatappelpitjes, old amsterdam en schorseneren

Salade met couscous, geroosterde pompoen,
zoet zure enoki, kerrie mayonaise en huisgemaakte croutons

13,95

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

Hoofdgerechten
Hoofdgerechten

Grill gerechten

Schelvis 			

24,95

Black Angus Burger		

Zalmfilet 			

24,95

Diamanthaas (150 gram)

geserveerd met gestoofde groene kool,
gebakken roodlof en beurre blanc met appel

Geserveerd met venkel mousseline,
geroosterde venkel, pompoen, beuken zwammetjes
en dragon olie

Wildzwijnstoof		

geserveerd met zoete aardappel, gebakken Eryngii
en een rouleau van savooie kool

24,95

29,95

Hert				

30,95

geserveerd met gegaarde knolselderij in jus de veau,
wilde paddenstoelen, spruitjes en jus van gember
en rode kool

Frittata 		

geserveerd van pompoen en pastinaak,
met curly kale, crunch van macadamia noten
en relish van rode ui

Polenta 		

Geserveerd met bataat, witlof beurre noisette,
pastinaak, groene asperge en saus van gerookte boter

		

keuze uit peperjus of paddenstoelensaus

25,95
19,95

Entrecote (200 gram)		

28,95

geserveerd met friet, atjar en kroepoek

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

20,95
Dit gerecht is vegetarisch
Dit gerecht is veganistisch

20,95

19,95

Kipsaté van de grill 		

keuze uit peperjus of paddenstoelensaus

Fazant 				

geserveerd met in ganzenvet gekonfijte zuurkool,
aardappel mousseline, chips van pastinaak en
jus van sherry en sjalot

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

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

Tarte Tatin			

van stoofpeer met karamel roomijs en cacao tuile

Cremeux van koffie en amaretto 		
met creme van koffie, chocolade gelette
en roomijs van cappuccino

Koffie
11,95
11,95

Chocolade taart 			

11,95

Tuintje ‘Heerlickheijd’ 		

11,95

met cassis, mokka ijs en isomalt krokant

Specialiteit van de Chef

Hartig
Kaasplateau				
geserveerd met kletzenbrood

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
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

Menu
de Heerlickheijd
Voorgerechten
Carpaccio				

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

Thaise curry soep 				

met koriander en gamba

Tartaar van zeebaars

met zeewiersalade, kruiden mayonaise, rijst krokant en enoki

Hoofdgerechten
Zalmfilet 			

geserveerd met venkel mousseline, geroosterde venkel, pompoen,
beuken zwammetjes en dragon olie

Polenta 				

geserveerd met bataat, witlof beurre noisette, pastinaak, groene
asperge en saus van gerookte boter

Kipsaté van de grill 		

geserveerd met friet, atjar en kroepoek

Geroosterde biet			

met roquefort, kappertjes, walnotensalsa, witlof, sinaasappel
en ponzu dressing

Carpaccio 			

van oesterzwam met gemarineerde champignons
en kaaskrokantjes

Biefstukpuntjes

geserveerd met pepersaus of paddenstoelensaus

Wildzwijnstoof 		

met zoete aardappel, gebakken Eryngii en
een rouleau van savooie kool

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

Desserts
Tartte Tatin			

van stoofpeer met karamel roomijs en cacao tuile

Cremeux van koffie en amaretto 			

met crème van koffie, chocolade gelette en roomijs van cappuccino

Chocolade taart 				
met cassis, mokka ijs en isomalt krokant

Tuintje ‘Heerlickheijd’ 			
specialiteit van de Chef

Kaasplateau				
geserveerd met kletzenbrood

Dranken
Salentein Barrel Selection		
Sauvignon Blanc, Argentinië

glas 7,50 | fles 45,00

High Tea
arrangement

Weissbier			
0,35 ltr. 6,25 | 0,50 ltr. 7,75

Een High tea arrangement bij de Heerlickheijd van Ermelo is echt een feestje.
Een tafel vol lekkers, goed gezelschap en een prachtige locatie!
Te reserveren vanaf 2 personen | Genieten tussen 14.00 tot 16.30 uur
Onbeperkt thee | Diverse soorten zoete heerlickheden zoals bijvoorbeeld
muffins, scones, marmelade, clotted cream, petit glacés, mini petit fours etc.
Glas Jus d’orange, diverse soorten Sandwiches, ‘Heerlickheijd’ quiche.

www.heerlickheijdvanermelo.nl

Voor meer
heerlicke dranken,
vraagt u naar
onze drankenkaart

HEERLICKHEIJD
VAN ERMELO

