
 
 

Lunchkaart 
 

   Soepen: 
Grootmoeders kippensoep 

Royaal gevuld met boerderijkip, prei en vermicelli                €  5,50 
 

Huisgemaakte tomatensoep met soepballen en vermicelli          € 5,50 
 

Vegetarische Franse uiensoep onder een kaasdakje                € 6,50 
 

Kerrie/kokos soep met appelreepjes en bieslook               € 6,50 
 

     Bij de soepen serveren we stokbrood met kruidenboter 
 

      
    Broodjes: 

 
Bruin/wit boerenbrood met pesto, licht gesmolten 

mozzarella met tomaat en basilicum                        € 8,95 
 

Boeren Club Sandwich 
geserveerd met kip, tomaat, augurk, ei, spek en pesto-mayonaise     € 10,95 

 
Italiaanse bol Carpaccio Milanese;  

geserveerd met overheerlijke dressing, pijnboompitjes 
en Parmezaanse kaas                                   €  12,95 

 
   Salades: 

Ceasar-salad 
Heerlijcke frisse rauwkost salade met gerookt kipfilet, ei, 

parmezaanse kaas, croutons, spek en Heerlijckheid-dressing        € 11,95 
 

Rauwkost salade met stukjes brie, appel, nootjes en honing    € 12,50 
 

      

 
 

 

 



    
    Warm: 

2 Van Dobben rundvlees kroketten met brood of friet    € 7,95/8,95 
 

Uitsmijter “de Heerlijckheid” ; 3 eieren met 3 soorten beleg 
geserveerd op boerenlandbrood                            € 12,95 

 
Wrap gevuld met pittige kippendijen (zacht gegaard), ui,  

wortel, prei, champignon en een licht pittige Magic bbq-saus       € 12,50 
 

Saté “de Heerlijckheid” met gebakken banaan, 
kroepoek, atjar, met brood of friet               € 14,95/€ 15,95 

 
Croque madam; Boerenbrood wit of bruin, boerenkaas, 

beenham, gebakken ei, gebakken in boerenboter                € 9,50 
 

USA Smash burger 
100% rundvlees van de plaat 

geserveerd op een geroosterd hamburgerbroodje, gebakken ei,  
bacon,  2 sausjes, gefrituurde ui-ringen en friet                   € 15,50 

 
Warme rode bietjes geserveerd met geitenkaas crumble, 

gemengde noten en honing                                        € 10,50 
 
    Proeverij de Heerlijckheid: 

Carpaccio Milanese, sashimi van zalm met limoenmayonaise, kipfilet met 
aardappelsalade en als warme gerechtjes serveren we gebakken gamba’s in 

knoflookroom, gewokte Thaise kip en een soepje naar keuze 
geserveerd met sneetjes boerenbrood                                  € 18,50 

 
Gemengd bittergarnituur 

10 stuks warm bittergarnituur              prijs p.p. € 7,50 
Informeer gerust naar onze borrelplank. 

  
    Dessert: 
 

Diverse kleine mini-desserts naar keuze los te bestellen, 
voor de lekkere trek; brownie, sorbet, crème brûlée,  
monchou, coupje De Heerlijckheid of dame blanche 

                         € 3,50 per stuk 
 


