De Heerlijkheid
GRANDCAFE RESTAURANT

DINERKAART
GRANDCAFE & RESTAURANT

Gerechten met het vorkje en blad zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch bereidt worden. U
kunt zich ook laten verrassen door onze koks met vegetarische of veganistische gerechten.
Vraag er naar bij uw gastheer / vrouw.

Onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Heeft u een allergie of een intolerantie? Laat het
ons weten en we passen onze gerechten aan waar mogelijk of begeleiden u bij het kiezen van
een ander gerecht.

Zwanger? Gefeliciteerd! Geeft u zelf aan wat u wel en niet wenst te eten en drinken en hoe u
gerechten bereidt wenst? Mogen wij u hierin adviseren? Dan helpen we u graag!
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De Heerlijkheid
GRANDCAFE RESTAURANT
A LA CARTE MENU’S
3-gangen a la carte menu ( kies elk voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht van de kaart)

€ 32,50

meerprijs: voor carpaccio , vitello en samen happen schotel

€ 3,50

meerprijs: voor ossenhaas en mixed grill

€ 5,50

meerprijs: voor kaasproeverij en verrassingsdessert

€ 3,00

3-gangen vegetarisch / veganistisch menu van de chef

€ 32,50

SAMEN SNOEPEN VOORAF
Trio brood met aïoli, truffelmayo en kruidenboter

€ 4,20

Hapas & Tapas Amuse plankje met o.a. oude kaas, fuet, ham, olijven en zuurtjes € 9,50
Nacho’s De Heerlijkheid

€ 11,80

KOUDE EN WARME VOORGERECHTEN
Samen Happen schotel - vanaf 2 personen

€ 13,50 p.p.

Trio van bruchetta’s op diverse wijze en seizoensgebonden

€ 9,80

Huisgemarineerde rundercarpaccio

€ 12,80

Visproeverijtje “De Heerlijkheid”, een combi van vis-, schaal en schelpdieren

€ 11,80

Vitello tonatto met verse tonijn tataki

€ 12,20

SOEPEN

geserveerd met brood en boter

Toscaanse tomatensoep

€ 6,20

Bospaddenstoelen roomsoep

€ 6,20

Seizoenssoepje (vraag ernaar bij uw gastheer / vrouw)

€ 6,20
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De Heerlijkheid
GRANDCAFE RESTAURANT
MAALTIJDSALADES
Salade Groetjes uit de Zee

€ 19,80

met diverse gerookte vis, gegrilde gamba, schaal- en schelpdieren

Salade Franse wijze

€ 17,80

Salade Thai

€ 18,20

Salade Vega

€ 17,20

met lauwwarme geitenkaas op toast, brie, spek en noten

met ossenhaaspuntjes, cashewnoten en Thaise wokgroenten

met gegrilde wokgroenten, noten, paddenstoelen en gegrilde halloumi

DUO’S DE HEERLIJKHEID

compleet afgewerkt met verse groenten, geserveerd met frietjes

Duo Vlees

€ 19,30

Duo Vis

€ 19,30

Duo Vlees & Vis

€ 19,30

Duo Vegetarisch

€ 19,30

ossenhaasje met pepersaus, varkensoester met bospaddelstoelen roomsaus

tongfilet met witte wijnsaus, zalmfilet met romige kreeftensaus

ossenhaasje met pepersaus, zalmfilet met romige kreeftensaus

huisgemaakte groentenfalafel en gegrilde halloumi

VISGERECHTEN

compleet afgewerkt met verse groenten, geserveerd met frietjes

Atlantische tongrolletjes met gegrilde gamba’s

€ 21,40

Scampi’s du Chef

€ 22,40

Op de huid gegrilde zalmfilet

€ 19,80

Op de huid gegrilde kabeljauwfilet

€ 21,80

geserveerd met een kreeftenjus

gepelde scampi’s met grove wokgroenten, geblust met een saus van schaal- en schelpdieren

geserveerd met sauce beurre blanc

geserveerd met truffelsaus
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De Heerlijkheid
GRANDCAFE RESTAURANT
VLEESGERECHTEN

compleet afgewerkt met verse groenten, geserveerd met frietjes

Mixed Grill “De Heerlijkheid” 400 gr

€ 27,50

Gegrilde Lamsrack afgelakt met appelstroop

€ 24,40

Schnitzel “Forestiere”

€ 18,50

Gegrilde Kalfsentrecôte

€ 22,80

Gegrilde Varkensmedallions op Italiaanse wijze

€ 18,20

Gegrilde Steak Bourguignon (specialiteit van het huis)

€ 19,80

Gegrilde Ribeye in marinade van geroosterd sesamzaad en pesto

€ 21,80

Gegrilde Ierse Ossenhaas

€ 26,50

variatie van onze vleesgerechten

geserveerd met rode wijnsaus

met gebakken spek, champignons en ui

gemarineerd in truffelolie, bourgondische kruiden en zachte pepersaus

omwikkeld met spek, ingesmeerd met pesto en overgoten met roomsaus van zongedroogde tomaat

met brie, ui, spek, champignons en honing-mosterdsaus

geserveerd met paddestoelen-roomsaus

beste stukje vlees van het rund

Huisgemaakte “Crispy Chicken” beetje indonesisch en ‘n beetje van onszelf

€ 17,20

Hamburger Vega (huisgemaakt door “ons” maurice)

€ 16,50

Hamburger “De Heerlijkheid”

€ 17,50

Geserveerd met pindasaus, atjar en cashewnoten

met sla, tomaat, komkommer

met gebakken spek, chedderkaas, champignons, uienringen, sla, tomaat en komkommer

KINDERMENU’S

geserveerd met frietjes

Happy Meal Box

€ 7,50

Happy Meal Box

€ 7,50

Happy Meal Box

€ 7,50

Pannenkoek

€ 7,50

Frikandel met frietjes, saus naar keuze (appelmoes, ketchup, mayo)

Bitterballen met frietjes, saus naar keuze (appelmoes, ketchup, mayo)

Kipnuggets met frietjes, saus naar keuze (appelmoes, ketchup, mayo)

met appelstroop, poedersuiker en schenkstroop
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De Heerlijkheid
GRANDCAFE RESTAURANT
NAGERECHTEN
Granddessert “De Heerlijkheid”								€ 10,90
Klassieke Dame Blanche										€ 6,60
Triologie van Chocolade										€ 9,90
Kaasproeverij van verschillende kazen							€ 12,80
Tiramisu van Speculoos										€ 7,40
Huisgemaakte brownie met zeezout, vanillecreme en framboos			

€ 7,20

Kinderijsje												€ 2,50

SPECIALE KOFFIE’S
Irish Coffee												€ 6,80
Spanish Coffee											€ 6,80
Italian Coffee											€ 6,80
French Coffee											€ 6,80
Bailey’s Coffee											€ 6,80
Liquor 43 Coffee											€ 6,80
“De Heerlijkheid” Coffee (zoals vrûger met vanillesaus en Tia Maria)			

€ 6,80

AROMA KOFFIE’S
Koffie Hazelnoot											

€ 5,20

Koffie Caramel											

€ 5,20

Koffie Tiramisu											

€ 5,20
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