À LA CARTE
BROOD
Broodplankje

¤ 6,95

Broodplankje Deluxe

¤ 8,95

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

Versgebakken brood geserveerd
met huisgemaakte kruidenboter

VOORGERECHTEN
Carpaccio

¤ 13,95

bol met rucola, morillesdressing
oude kaas en krokante aardappel

Sashimi van zalm

Ceviche van Coquilles

¤ 14,95

met limoen hangop, groene appel
en komkommer
¤ 13,95

Met wasabi, soyasaus en
sesam krokant

Buikspek met gamba

¤ 14,95

gekarameliseerd, groene asperge
en schaaldierschuim

Champignon Dordogne

¤ 12,95

In tempura beslag gebakken
champignons met romige knoflooksaus

Blauwe kaas met Beluga

¤ 12,95

linzensalade, peterselie-olie,
radicchio rosso en zwarte
olijvenkruim

SOEPEN
Zoete Aardappelsoep

¤ 8,95

met granaatappel, chili en quinoa

Bisque

¤ 10,95
met Hollandse garnalen en crème fraîche

MAALTIJDSALADES
Carpaccio

¤ 16,95
met morillesdressing, vers geschaafde
oude kaas, rucola en pijnboompitjes

Quinoa

Geitenkaas

¤ 16,95

uit de oven met honing, compote
van peren, pecannotenstroop van oude
Italiaanse rode wijnazijn

¤ 16,95

Spinaziesalade met rogge, quinoa,
oude kaas, avocado, rode biet en
pistache

Zalm

¤ 16,95

gerookt met paksoi, taugé,
edamame, ingelegde rettich en
ponzu dressing

Salades zijn ook verkrijgbaar als voorgerecht à € 9,95
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À LA CARTE
HOOFDGERECHTEN
Schelvis

¤ 23,95

geserveerd met pastinaak, wortel
spaghetti en kerrieschuim

Veluws hertenbiefstuk

¤ 27,95
geserveerd met zoete aardappelfriet
eryngii en rode kool

Fazant (van de Veluwe)
Gebakken gamba’s

¤ 24,95

geserveerd met lintpasta, aioli en
fijne groente

¤ 25,95
geserveerd met aardappel mousseline,
zuurkool en geroosterde pompoen

Veluws wildstoofpot
Paddenstoel burger

¤ 19,95

geserveerd met abrikozen ketchup,
Romaine sla, bataat aardappelfriet
en bio bierbostelbrood

¤ 22,95

van onze lokale wildleverancier
geserveerd met klassieke garnituur

GRILLGERECHTEN
Black Angus burger

¤ 18,95
op een Italiaanse bol, Provelone kaas
crispy bacon, pickles en Romaine sla

Kipsaté van de grill

Runder Ribeye

Tournedos

¤ 23,95

(200 gram)
keuze uit peperjus of bearnaisesaus

¤ 18,95

geserveerd met atjar
en kroepoek
¤ 29,95

(175 gram)
keuze uit peperjus of bearnaisesaus

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

DESSERTS
Warme chocolade taartje

¤ 12,95

geserveerd met walnootijs

Omelet Sibérienne
ook wel baked Alaska genoemd,
geserveerd met kersen

Tuintje ‘Heerlickheijd’

¤ 9,95

specialiteit van de Chef

¤ 9,95

Riz Condé

¤ 9,95

met compote van mango, perzik
en vanille ijs

Kaasplateau

¤ 12,95

geserveerd met kletzenbrood
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