
 

Soepen 
geserveerd met twee soorten stokbrood en boter 

 

Pompoensoep 6,75 

met kokosschuim en gebrande pijnboompitten (vegetarisch)  

 

Gevogeltebouillon 7,25 

met tomaat-concassé, bosui en noodles 

 

Kreeftensoep 8,00 

met bosui en rivierkreeftstaartjes 

 

Kleine Kaart 

 

Tosti van Focacciabrood 7,25 

met mozzarella, tomaat, pesto en huisgemaakte ketchup (vegetarisch) 

 

Gegrild Desembrood 9,00 

met gerookte rib-eye, rucola, oude kaas en pijnboompitten 

 

Warm Focacciabrood 9,00 

met tonijnsalade, ei en olijventapenade 

 

Geitenkaas-Quiche 9,25 

met guacamole (vegetarisch) 

 

Sandwich “Prins Heerlijck” 9,50 

wit of bruin brood met gerookte zalm,  

tomaat, ei, tuinkers en een bieslook-crème fraîche 

 

 “Sweachster Burger” 9,50 

vers gebakken hamburger van Sweachster Angus met riperkriter,  

tomaat, ui, huisgemaakte ketchup en kwartelei  

extra te bestellen schaal frieten € 3,25 

 

12-Uurtje “Prins Heerlijck’’ 10,25 

met een kleine uitsmijter Prins Heerlijck, ambachtelijke kroket  

op wit -of bruinbrood en salade met lauwwarm geitenkaasje  

 

Eiergerechten 
 

Uitsmijter “Prins Heerlijck”  9,75 

op boerenlandbrood met tomaat, ham en gegratineerd met kaas 

 

Uitsmijter of Omelet 8,00 

ham en/of kaas met wit -of bruinbrood  

‘Voorgerechten’ 
 

Cevennesalade van Eikenbladsla 10,75 of XL 14,50 

diverse slasoorten met tomaat, pijnboompitjes, kappertjes, croutons,  

spekjes en een lauwwarm geitenkaasje (kan vegetarisch) 

 

Aan de lucht gedroogd Nagelhout 14,75 

rundvlees met een crème van Stokâlde Fryske Tsiss, gepofte tomaat,  

piccalillymayonaise en kwartelei 

 

Paling van Everen  15,25 

met een crème van makreel, wortel, gember en seizoensalade 

 

Gegrilde St. Jakobsschelp  15,75 

met zachtgegaard buikspek, gemarineerde rivierkreeft,  

wakamee en kreeftenschuim 

3 gangen Lunchmenu 32,ºº 
vooraf brood met boter en tapenade en  

bij het hoofdgerecht van het menu serveren wij frietjes en salade. 
 

Cevenne Salade 

diverse slasoorten met tomaat, pijnboompitjes, kappertjes,  

croutons, spekjes en een lauwwarm geitenkaasje (kan vegetarisch) 

- of - 

Pompoensoep 

met kokosschuim en gebrande pijnboompitten (vegetarisch)  

* * * 

Quiche van Eekhoorntjesbrood en Blauwschimmel 

daarbij gegrilde groene asperge en cantharellenschuim (vegetarisch) 

- of - 

Gebraden Tamme Eendenborstfilet  

met groene asperge, chutney van perzik & appel en met morillejus  

* * * 

een vers kopje koffie of thee toe  

Lunch-Hoofdgerechten 
met twee soorten stokbrood vooraf en salade bij het gerecht 

Extra bij te bestellen schaal frieten € 3,25 

 

Quiche van Eekhoorntjesbrood en Blauwschimmel  22,00 

daarbij gegrilde groene asperge en cantharellenschuim (vegetarisch) 

 

Gebakken Snoekbaarsfilet 22,50 

geserveerd met parelgort, morille, spinazie en beurre blanc 

 

Gegrilde Runder-Rib-Eye van Schotse Hooglander  23,25 

daarbij spinazie, aardappel en pepertjesboter Allergenen: Uw gastheer/vrouw kan u (al dan niet in overleg met de keuken) 

vertellen welke allergenen de gerechten bevatten. 


