
   
 

 
Koude voorgerechten 

         
Broodplankje; lekker brood om zelf te snijden met kruidenboter & aïoli       p.p. €  1,35 

 
Gebrokkelde geitenkaas salade met o.a. moerbeien,  
rozijntjes, hazelnoten, rucola en honing dressing                               €  9,95 

 
Salade van rode biet, gebakken noten, stukjes peer en fijngesneden bosui, 

geserveerd met rucola en saus van blauwschimmelkaas                         €  9,95 
 

Oosters buikspek 
Gemarineerd buikspek, lauwwarm geserveerd met een salade van  

witte kool, balsamico, ui en little jam                                      € 10,95 
 

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

Huisgerookte kip 
Dun gesneden gerookte kipfilet op een frisse aardappelsalade  

aangemaakt met crème fraîche, augurk, ui, 
 geserveerd met een krokantje van spek                                     € 10,95 

 
Tartaar van rund 

        Tartaar van rundvlees aangemaakt met olijfolie, rode uien, kappertjes  
geserveerd met gefrituurde prei en een kwartelei                        € 11,50 

 
 Koud gerookte zalm uit eigen keuken 

Stukjes koud gerookte zalm met couscous en doperwten geserveerd  
met zoetzure komkommer en een tomatensalsa                              € 11,50 

 
 Gamba’s uit eigen rokerij 

Huisgerookte gamba’s geserveerd met een Thaise salade van  
taugé, frisse schaaldieren mayonaise en wakame                            € 11,50 

 
Caesar salad 

Aangemaakte suikersla met gerookte kipfilet, croutons, ei, spek, rode uiringen,  
Parmezaanse kaas, ansjovis en Heerlijckheid-dressing                      € 11,50 

 
De topper van de Heerlijckheid: ‘Carpaccio Milanese’                         € 11,95 

 
Proeverij ‘De Heerlijckheid’ 

Mooie combinatie van verschillende voorgerechtjes  (vis of vlees)               € 12,50 
 



 
Soepen en warme voorgerechten 

 
Verse boerengroentesoep royaal gevuld met soepballen en vermicelli              €  4,95 

 
Huisgemaakte tomatensoep met soepballen en vermicelli                    €  4,95 

 
Verse kippensoep met knapperige groenten en kippendijen                    €  4,95 

 
Romige mosterdsoep geserveerd met croutons en pecorino kaas                 €  5,75 

 
Vegetarische Franse uiensoep onder een kaasdakje                         €  5,75 

 
Krokant gebakken geitenkaas met appelstroop, rode biet en hazelnoot             € 9,95 

 
Kippendijen 

Oosters gewokte kippendijen met groenten geserveerd op udang noodles         €  9,95 
 

Gebakken gamba’s in knoflookroomsaus geserveerd met een  
krokantje van spek en gewokte groenten                                     € 11,50 

 

 
Vis en Vegetarische hoofdgerechten 

Onze vis is van duurzame vangst, met een M.S.C.- en A.S.C-keurmerk. 

 
Zalmfilet  

Mooie Noorse zalmfilet onder een dakje van kruiden en kaas  
Gegratineerd, geserveerd met een doperwtenrisotto                          € 19,95 

 
Kabeljauw 

Op de huid gebakken kabeljauwfilet met linzen en een verrassende aardappelpuree     € 19,95 
 

Gewokte gamba’s met knapperige groenten  
afgemaakt met een authentieke Thaise saus                                € 20,95 

 
Vangst van de Dag                                                  € 20,95 

 
Risotto 

Risotto met diverse paddenstoelen, doperwten 
afgemaakt met geraspte pecorino kaas                                       € 13,95 

 
Hollands groentetuintje 

Puree van truffelaardappel, gebakken aardappel torentjes geserveerd     
met groenten van het seizoen afgemaakt met kruidenolie                     € 13,95 

 
Groenten lasagne  

Gemaakt van seizoensgroenten in diverse laagjes, gegratineerd met  
mozzarella en geserveerd met tomaten-basilicumsaus                          € 13,95 

 
 

 



 
 

Vlees en Zo 
 

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 

 
Sukade 

Zacht gegaarde rundersukade met aardappelpuree en knolselderij 
geserveerd met koude rode koolsalade en eigen jus                        € 18,95 

 
Parelhoen 

Parelhoen op de huid gebakken met paddenstoelenrisotto en 
geserveerd met een jus van cranberry’s                                 € 18,95 

 
Coq au vin: de topper uit Frankrijk 

Pannetje rijkelijk gevuld met kip en groenten en afgeblust met rode wijn            € 19,95 
 

Varkenshaas médaillons op een bedje van gebakken champignons gekookt in de 
kerrie geserveerd met kaaskrokantje en champignonsaus                     € 19,95 

 
Ladysteak  

150 gram malse ossenhaas geserveerd met saus naar keuze                € 20,95 
 

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

gewokte groenten, pepersaus en bbq-saus                                     € 22,95 
    

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

 
Mixed grill 

3 soorten vlees met pofaardappel, gewokte groenten en geserveerd 
met  eigengemaakte bbq-saus en pepersaus                               € 24,95 

 
 
 

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

 
 

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met een frisse salade en eigengemaakte 
friet. Indien gewenst met mayonaise en op verzoek gebakken aardappels. 



 
Specialiteiten 

 

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

voor minimaal 2 personen                                       p.p. € 29,95 
 
 

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 
 

Kindermenu’s 
 

Voorafjes: 
Klein kopje tomatensoep                                               €  2,75 

Meloencocktail                                                        €  3,95 
 

SMULMENU 
Een kroket of frikadel met frietjes, appelmoes en mayonaise                 €  7,95 

 
DRAKENMENU 

Voor de vleesverslinders: een stukje biefstuk, een spiesje met kipfilet of 
een mini-gepaneerde schnitzel geserveerd met frietjes, appelmoes en mayonaise      €  8,95 

 
HEKSENKETEL 

Kibbeling uit eigen keuken met frietjes, appelmoes en mayonaise           €  8,95 
 

       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. 

 
 
 

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

 
 

Al onze gerechten kunnen ingrediënten bevatten die niet specifiek zijn omschreven. Wij 
willen u daarom vriendelijk vragen om eventuele allergieën  bij uw bestelling kenbaar te 

maken. 


