
  Koude voorgerechten 
 

Broodplankje; lekker brood om zelf te snijden met kruidenboter & aïoli    p.p. €  1,25 
 

Geitenkaasmousse met crumble van hazelnoot, bleekselderij, 
tomaatjes in zoetzuur en crostini                                   € 8,95 

 
Caprese salade, mozzarella, tomaat, basilicum en olijfolie              € 9,95 

 
Ceasar-salad 

Heerlijcke frisse rauwkost salade met gerookte kipfilet, ansjovis, ei, 
parmezaanse kaas, croutons, spek en Heerlijckheid-dressing              € 10,95 

 
Proeverij van Streekham 

3 soorten gedroogde ham met meloen en een knapperige stengel             € 10,95 
 

Tartaar van gerookte en verse zalm 
met rode ui en bosui geserveerd met crème fraiche en een kwarteleitje      € 11,50 

 
Gerookte kalfslende met groene kruiden en saus verte met rode pepertjes    € 11,50 

 
Italiaanse salade met diverse soorten gegaarde witvis met tomaat, aardappel, 

harico verts, wortel en radijs aangemaakt met olijf-truffelolie          € 10,50 
 

Graved lax uit eigen keuken; 
mooi gemarineerde Noorse zalm met mosterd, zeezout, dille, basterdsuiker en  

pepertjes geserveerd met mierikswortel mayonaise       € 11,50 
 

De topper van de Heerlijckheid: ‘Carpaccio Milanese’                € 11,50 
 

Proeverij ‘De Heerlijckheid’ 
Mooie combinatie van verschillende voorgerechtjes  (vis, vlees of combinatie) € 12,50 

 
Tapas plankje 

Crostini met gerookte zalm, rauwe ham, chorizo, picornokaas, olijfjes,  
spiesje mozarella en basilicum en cornichons                        € 9,95 

 
Soep 

 
Verse boerengroentesoep royaal gevuld met soepballen en vermicelli       €  4,50 

 
Huisgemaakte tomatensoep met soepballen en vermicelli               €  4,50 

 
Verse kippensoep met knapperige groenten en royaal gevuld met kip    €  4,50 

 
Gebonden knoflooksoep met croutons en picornokaas                €  5,50 

 
Vegetarische Franse uiensoep onder een kaasdakje                    €  5,50 

 



 
 

Warme voorgerechten 
 

Geitenkaas uit de oven met tomaatjes, rode ui, bosui en honing            € 9,50 
 

Stoofpannetje van champignons gegratineerd met mozzarella            € 9,50 
 

Smorrelpotje van kip, rode wijn, wortel, rode ui en het groen van bosui      € 9,95 
 

Thaise reepjes biefstuk, met knapperige groenten, 
afgeblust met chilisaus en kikkoman                                 € 11,50 

 
Gamba’s ingerold met spek, courgette en wortel 

geserveerd met romige knoflooksaus                             € 11,50 
 

 

Vis en Zo 
 

Fish & Chips 
Old school English met huisgemaakte friet geserveerd met remouladesaus € 18,95 

 
Zalmfilet onder een dakje van rode tapenade en mozzarella kaas        € 19,95 

 
Kabeljauw omwikkeld met gerookt spek geserveerd met truffeljus           € 19,95 

 

Gewokte Thaise groenten met grote gepelde gamba’s 
afgemaakt met een authentieke Thaise saus                               € 19,95 

 

Vangst van de Dag                                             € 19,95 
 
 
 
 
 

We kunnen rekening houden met allergieën, zoals gluten, lactose of noten/pinda’s.  
Graag vernemen wij deze van u en zorgen wij voor gepaste gerechten. 

 
 

Voor de kleine eters onder ons is het bij veel gerechten mogelijk een halve portie te 
bestellen (halve prijs plus € 2,95). 



Vlees en Zo 
 

Hamburger van portobello met gewokte groenten met saus van guacamole € 13,95 
 

Pasta met bospaddenstoelen, room, truffel, geitenkaasblokjes en bosui 
afgemaakt met gemengde noten                                    € 13,95 

 
Paprika risotto met een parade van gekleurde paprika 

geserveerd met een tomatensalsa                                   € 13,95 
 

Carpaccio maaltijdsalade geserveerd met diverse soorten sla, pijnboompitjes, 
stukjes tomaat, gebakken spekjes, geraspte picornokaas  

en afgemaakt met Heerlijckheid-dressing                            € 16,95 
 

Javaanse Saté; 
Zacht gegrilde kipfilet met satésaus geserveerd met gebakken banaan,  

cassave chips en eigengemaakte atjar                              € 17,95 
 

Spare ribs: gemarineerd en bereid in de oven onder het waakzame oog  
van de chef en afgemaakt in een wokpan met licht pittige saus            € 17,95 

 
Kipschotel op Thaise wijze geserveerd met gewokte groenten, 

afgemaakt met rode pepertjes, rijst en Thaise saus                         € 18,95 
 

Duet Zuid-Oost 
Varkenshaas en schouderhaas geserveerd met soja-sambalsaus en rode pepertjes  € 19,95 

 
Kalfsentrecote van de plaat met licht gebonden dragonsaus       € 19,95 

 
Varkenshaas médaillons op een bedje van gebakken champignons gekookt in de  

kerrie geserveerd met kaaskrokantje en champignonsaus                    € 19,95 
 

Houthakkers steak op een plank geserveerd 
Kogelbiefstuk van 250 gram geserveerd met een gevulde aardappel, 

gewokte groenten, pepersaus en piri-pirisaus                       € 20,95 
 

Heksenpot; gewokte biefstuk, varkenshaas en  
kipfilet met gewokte groenten en licht pittige saus                     € 22,95 

 
Mixed Grill op de plank 

4 soorten vlees met pofaardappel, gewokte groenten 
geserveerd met eigengemaakte barbequesaus en pepersaus               € 23,95 

 
Tournedos du Chef 

Malse ossenhaas van de plaat met gebakken chef’s garnituur, 
spek en geserveerd met een saus naar keuze                       € 24,95  

 
Flinstone-steak voor de grote eter, + 450 gram rumpsteak met 

gekneusde zwarte peper, pepersaus en wokgroenten                  € 26,95                    



 

SPECIALITEITEN 
 

Chateau Briand: topper op vleesgebied 
malse ossenhaas geserveerd met diverse sausjes 

voor minimaal 2 personen                                 p.p. € 28,95 
 

Verrassingsmenu 
Voor degenen die zich willen laten verrassen, kunt u kiezen voor het 3- of 4-gangen 

verrassingsmenu. Uiteraard kunt u kiezen tussen vis of vlees of een combinatie hiervan. 
3-gangen menu € 32,95 
4-gangen menu € 34,95 

 
Sauzen koud: knoflooksaus, kruidenboter, chilisaus en barbequesaus 
Sauzen warm: stroganoffsaus, champignonroomsaus, rode portsaus en pepersaus 

             Extra saus  € 1,95 
 

Voor de kleine eters onder ons is het bij veel gerechten mogelijk een halve portie te 
bestellen (halve prijs plus € 2,95). 

 
Kindermenu’s 

 
Voorafjes: 

Klein kopje tomatensoep                                          €  2,50 
Meloencocktail                                                 €  3,95 

 
SMULMENU 

Een kroket of frikadel met frietjes, appelmoes en mayonaise      €  7,50 
 

DRAKENMENU 
Voor de vleesverslinders: een stukje biefstuk of een spiesje met kipfilet 

geserveerd met frietjes, appelmoes en mayonaise               €  8,50 
 

HEKSENKETEL 
kibbeling uit eigen keuken met frietjes, appelmoes en mayonaise   €  8,50 

 
Bij alle kindermenu’s komt een kinderijsje met verrassing na! 

 
Voor de kinderen is er buiten gelegenheid tot spelen (door de nieuwe serre) met 

trampolines, rekstok, etc. Gelieve niet te rennen in de zaak. 
 
 

Betalingen: U kunt bij ons contant betalen, pinnen of eventueel met een creditcard (Visa) betalen, liever geen Eurocard. 
Helaas geen American Express. 


