De Heerlijkheid
HAPAS TAPAS

STARTER | DE AMUSEPLANK

HOOFDGERECHTEN

NAGERECHTEN

Om direct te beginnen starten we met een lekker plankje
van hartige hapjes en amuses.

Seizoenshoofdgerechtje De Heerlijkheid
Gegrilde lamsrack met gekruide olijf truffelolie
Tongrol met ansjovissausje
Kibbeling met knoﬂook saus en limoen
Groente Quiche
Gegrilde kalkoentournedos stroganoff
Lenteui risotto met parmezaanse kaas
Mini pasteitje met kippenragout
Huisgemaakte zalmrollade met kreeftensaus
Getrancheerde runderbavette vd grill met rodewijnsaus
Varkensmedallion met bospaddenstoelensaus
Truffelburger met rucola en cheddar
Vegaburger met zongedroogde tomaat en frisse salade
Mini schnitzel a la Forrestiere (uit het bos)
Crispy chicken Indisch
Enchilada italiaans gegratineerd met kaas uit de oven
Scampi “De Heerlijkheid“
Gegrild pincho spiesje

Cocktail van witte en bruine chocolademousse
Huisgemaakte brownie met vanillesaus
Crepe suzette grand marnier en sinaasappel
Dame noir met huisgemaakte vanillesaus
Dame blanche met echte chocoladesaus
Limoncello tiramisu
Mango bavarois
Monchou crumble met aardbei
Sorbet ijsje met framboos
Crème brûlée

VOORGERECHTEN
Maand soepje
Pomedori soepje
Carpaccio ‘De Heerlijkheid’ oude kaas en pitjes
Gamba tempura met wakame
Bruschetta pate en gerookte eendenborst
Vitello tonnato bonbon met sesam-sojavinaigrette
Inktvisringen met huisgemaakte aioli
Rijkgevulde noorse garnalencocktail
Loempia’s met chilli creme
Forelmousse op Italiaanse toast met kaviaar
Carpaccio van mozzarella, tomaat en pesto
Wrap met gerookte zalm
Huisgemaakte gehaktbal in oma’s jus
Tataki van tonijn, zalm ,sushi rijst en sojamayo
Nachos De Heerlijkheid met gehakt of vega
Crostini met gegratineerde brie en appelstroop
Wrap met gerookte kip en kerrie

HOE WERKT HET? Je hoeft je niet te haasten. Je mag de gehele avond gezellig tafelen. Jullie gastheer/vrouw komt bij je aan tafel
de bestellingen opnemen. Het kan zijn dat de wachttijd soms wat langer is omdat alle gerechten a la minute en met zorg vers
voor je bereid worden. Voedselintolaranties, allergieën, vegetarisch of zwanger? Laat het ons weten zodat wij hier rekening mee
kunnen houden en je kunnen adviseren.

BIJGERECHTEN
Frietjes
Krulfrietjes
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