
 

Soepen 
 

Thaise ‘pittige’ Currysoep  6,75 

met gerookte tofu (veganistisch)  

 

Bouillon van Fazant 7,00 

met koolraap, eendenlever en sinaasappel 

 

Bisque van Kreeft  9,75 

met ‘zeevruchten’ 

 

Voorgerechten 
 

Cevennesalade 10,25 

diverse slasoorten met tomaat, pijnboompitjes,  

kappertjes, croutons, spekjes en een lauwwarm  

geitenkaasje (kan veganistisch) 

 

Huisgemaakte Bitterballetjes van  12,75 

Bospaddenstoel en Blue de Wolvega   

met rode biet, pompoen en truffel (vegetarisch) 

 

Gerookte Wildzwijnshaas  14,25 

met ingelegde paddenstoelen,  

groene asperges en morille 

 

Combinatie van  14,25 

Huisgerookte Zalmfilet en Makreel   

met zoetzure groentes en mierikswortel  

 

Carpaccio van Schotse Hooglander  14,50 

met oude kaas uit de Deelen,  

pesto en truffelmayonaise  

 

Reebout-Rollade  14,50 

met aardappel, truffel en gebrande paprika  

 

Gebakken St. Jakobsschelpen 15,50 

met een Ravioli van Varkenswang  

daarbij knolselderij en morille    

Allergenen: Uw gastheer/vrouw kan u (al dan niet in overleg met de keuken) 

vertellen welke allergenen de gerechten bevatten. 

 

Hoofdgerechten 
 

Tagliatelle met Bospaddestoelen  21,50 

truffel, rode biet, Reypenaar XO en gepocheerd ei (vegetarisch) 

 

Loempia’s gevuld met Tofu, Kool en Noten 21,75 

daarbij prei, tomaat en een saus van chilipepertjes (veganistisch) 

 

Gebakken Skreifilet  22,75 

met lauwwarme rivierkreeft, prei, tomaat en Nouilly Pratsaus  

 

Gerookte licht gebraden Varkenshaas  23,25 

met zuurkool, aardappel en saus van rookworst  

 

Boerderij Eendenborstfilet met eigen Stoof  24,00 

daarbij rode kool, gekarameliseerde appel en Calvados 

 

Catch of The Day dagprijs 

wisselend visgerecht op basis van beschikbaarheid 

 

Diverse bereidingen van Ree  26,50 

met paddenstoel, knolselderij, spruiten en eigen jus  

 

Gebakken Tournedos van Schotse Hooglander 27,75 

daarbij aardappel, haricot verts en pepertjessaus 
 

 

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met  

een aardappelgarnituur, warme groenten en salade.  

 

Prins Heerlijck Menu 
4-gangen Prins Heerlijck Menu 40,50  

3-gangen Prins Heerlijck Menu 37,75 (dan vervalt de soep) 
 

-VOOR- 

Combinatie van Huisgerookte Zalmfilet en Makreel  

met zoetzure groentes en mierikswortel  
 

-SOEP- 

Bouillon van Fazant 

met koolraap, eendenlever en sinaasappel 
 

-HOOFD- 

Diverse bereidingen van Ree 

met paddenstoel, knolselderij, spruiten en de eigen jus 
 

-NA- 

Crème Brulée van Vanille en Gember 

met citroen-cheesecake, mandarijn en stoofperensorbetijs 
 

bijpassend 2-glazen wijnarrangement (voor en hoofd) 11,- 

bijpassend 3-glazen wijnarrangement (voor, hoofd en na) 14,- 

 

3-Gangen Spektakel - 34,⁵⁰ 
 

Cevennesalade 

diverse slasoorten met tomaat, pijnboompitjes, kappertjes, croutons,  

spekjes en een lauwwarm geitenkaasje (kan veganistisch) 

- OF - 

Thaise ‘pittige’ Currysoep 

met gerookte tofu (veganistisch) 

* * * 

Tagliatelle met Bospaddestoelen 

truffel, rode biet, Reypenaar XO en gepocheerd ei (vegetarisch) 

- OF - 

Gebakken Skreifilet 

met lauwwarme rivierkreeft, prei, tomaat en Nouilly Pratsaus 

* * * 

Dame Blanche ‘Prins Heerlijck’ 

vanille-ijs met slagroom en eigengemaakte chocoladesaus 

 

BINNEN –OF  

BUITENGEWOON GENIETEN 
PRIVERUIMTES VOOR DINERS / LUNCHES / VERGADERINGEN / ETC. 

GESCHIKT VOOR UITEENLOPENDE AANTALLEN PERSONEN 

- INFORMEERT U GERUST -  

Desserts en Zo 
 

Sorbet 7,25 

zoals ie hoort; vers fruit met 3 verschillende sorbet ijssoorten en vruchtencoulis 

 

Crème Brulée van Vanille en Gember  9,00 

met citroen-cheesecake, mandarijn en stoofperensorbetijs 

 

Dame Blanche ‘Prins Heerlijck’ 9,00 

vanille-ijs met slagroom en eigengemaakte chocoladesaus 

 

Taartje van Chocolade 9,00 

met sinaasappel, karamel en sorbet van Licor 43 

 

Frysk Tsiis Boardsje 7,75 

met 5 soorten kaas 

 

Koffie Kompleet 5,25 

een feestelijk aangekleed kopje koffie  

 

Koffie ‘Prins Heerlijck’ 6,00 

sterke koffie met advocaat, Amaretto, Tia Maria, slagroom en iets kaneel 


