
 
 
 
 
 

Broodplankje   ¤ 6,95
Versgebakken brood geserveerd 
met huisgemaakte kruidenboter

Broodplankje Deluxe  ¤ 8,95
Versgebakken brood geserveerd
met huisgemaakte kruidenboter, aioli, 
pesto en tomaten tapenade

À LA CARTE
BROOD

VOORGERECHTEN

SOEPEN

MAALTIJDSALADES

Salades zijn ook verkrijgbaar als voorgerecht à € 9,95

Carpaccio    ¤ 13,95
bol met rucola, truffelmayonaise 
en krokante aardappel

Taco pulled pork  ¤ 12,95
Met Louisiana coleslaw, gebrande 
mais en pittige salsa
   
Champignon Dordogne  ¤ 12,95
In tempura beslag gebakken  
champignons met romige knoflooksaus 

Uiensoep    ¤ 8,95
gegratineerd met een gruyère crouton

Carpaccio     ¤ 16,95
met truffelmayonaise, vers  
geschaafde Parmezaanse kaas,  
rucola en pijnboompitjes

 
Taboulé   ¤ 16,95
Frisse salade van bulgur, kropsla,
munt, peterselie en citroen

Geitenkaas   ¤ 16,95
uit de oven met honing, compote 
van peren, pecannotenstroop van oude 
Italiaanse rode wijnazijn

Tonijn    ¤ 16,95 
kort geroosterd met paksoi, taugé, 
edamame, ingelegde rettich en  
ponzu dressing

 

Tataki van tonijn  ¤ 13,95
met sesamkletskop, ingelegde 
enoki en vinaigrette van ponzu

Graved Lax  ¤ 14,95
Rauw gemarineerde zalm met  
venkelsalade en wasabi mayonaise

Vietnamese Loempia ¤ 12,95
Koude rijstvel loempia gevuld met 
knapperige groente en tamarinde dip 
 

Tom Kha Kai   ¤ 8,95
Thaise soep met kip, kokos, laos en 
citroengras
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Zalm met citroenpeper ¤ 23,95
geserveerd met geroosterde  
Roseval aardappel en Hollandaisesaus 
 

Kabeljauw   ¤ 24,95
geserveerd met groene kruiden- 
risotto, spinazie en beurre blanc

Portobello burger  ¤ 19,95
geserveerd met frisse rode
kool marmelade
en bierbostelbrood

À LA CARTE 

HOOFDGERECHTEN  

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

French Lamsrack  ¤ 28,95
geserveerd met Hasselback  
aardappel, gegrilde prei,  
groene asperges, jus met knofook en tijm

Ossenhaaspuntjes ¤ 23,95
geserveerd met Stroganoffsaus 
en gebakken rijst 

Varkenshaas   ¤ 22,95
medaillons van de grill, romige  
shiitakesaus, Roseval aardappel  
en haricots verts 

Kipsaté van de grill  ¤ 18,95
geserveerd met atjar 
en kroepoek

Tournedos    ¤ 33,95
(200 gram)
keuze uit peperjus of bearnaisesaus

Black Angus burger  ¤ 18,95
op Italiaanse bol, Provelone kaas 
crispy bacon, pickles en Romaine sla

Runder bavette steak  ¤ 24,95
(175 gram)
keuze uit peperjus of bearnaisesaus 

 
Tuintje ‘Heerlickheijd’ ¤ 9,95
specialiteit van de Chef

 
Crème brûlée   ¤ 9,95
van sinaasappel met bourbonvanille ijs

Kaasplateau   ¤ 12,95
geserveerd met kletzenbrood

Chocolade taartje  ¤ 12,95
van pure en melk chocolade met 
gekarameliseerde macadamia- 
nootjes en bananen roomijs

Sorbetijs     ¤ 9,95
3 bollen met vers seizoensfruit 

GRILLGERECHTEN  

DESSERTS
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