
 

 

 

 

 

 

 

MENUKAART 

NAAM  ______________________________________________ 
 

KAMERNUMMER  _____________   AFHAALTIJD _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

          Aantal stuks 

VOORGERECHTEN 
 

-  Carpaccio: bol met rucola, truffelmayonaise en krokante aardappel € 13,95  ________ 

-  Graved Lax: Rauw gemarineerde zalm met venkelsalade en 
    Wasabi mayonaise          

€ 13,95  ________ 

-  Vietnamese Loempia (vega):koud rijstvel loempia gevuld met 
    knapperige Groenten en tamarinde dip                                  

€ 12,95  ________ 

-  Broodplankje de luxe: versgebakken brood geserveerd met     
    huisgemaakte kruidenboter, aioli, pesto en tomatentapenade 

€ 8,95  ________ 

   

HOOFDGERECHTEN 
 

-  Ossenhaas puntjes: geserveerd met stroganoffsaus en gebakken rijst € 22,95  ________ 

-  Kipsate van de grill: geserveerd met friet, atjar en kroepoek € 18,95  ________ 

-  Portobello burger (Vega): geserveerd met frisse rode kool marmelade  
   en bierbostelbrood 

€ 19,95  ________ 

-  Zalm: met citroenpeper geserveerd met Roseval aardappel en 
   Hollandaisesaus 

€ 23,95  ________ 

-  Varkenshaas: medaillons van de grill met shiitakesaus, Roseval 
   aardappel en haricots verst 

€ 23,95  ________ 

   

DESSERTS 
 

-  Kaasplateau: geserveerd met kletzenbrood € 12,95  ________ 

-  Panna cotta: van witte chocolade met kardemom, mango compote € 9,95  ________ 

-  Tuintje Heerlickheijd: special van de chef € 9,95  ________ 

-  Chocolade taartje: van pure en melkchocolade geserveerd met  
    gekarameliseerde macadamianootjes 

€ 9,95  ________ 

   

Kindermenu 
 

-  Soep: Romige tomatensoep € 4,50  ________ 

-  Piratenboot Menu: Frikandel / Kroket / Kipnuggets met friet & limonade € 9,50  ________ 

-  Kinderijsje:  special van de chef € 6,00  ________ 

   

Dieetwensen / allergieën 
 

 

 
 

 

Beste gast, 
Wij wensen u een prettig & ontspannen verblijf. 

Wilt u svp hieronder uw keuze voor het diner invullen? 
U kunt deze lijst bij de receptie voor 16:00 uur inleveren. 

U kunt het diner vervolgens bij de Brasserie afhalen om dit vervolgens mee te 
nemen naar uw hotelkamer. 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, stel ze gerust aan één van onze 
medewerkers. 


