
 

Soepen 
geserveerd met twee soorten stokbrood en boter 

 

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’ 

 

Kleine Kaart 
 

Tosti van Focacciabrood 7,25 

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

Boerenlandbrood met oude kaas uit de Deelen 8,75 

en rucola, huisgemaakte ketchup en ei (vegetarisch) 
 

Warm Steenbrood 9,00 

met roerbakken beenham, gemengde salade, ui,  

tomaat en een honing-mosterdsaus 
 

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  

Salades / Voorgerechten 
geserveerd met twee soorten stokbrood en boter 

 

Cevennesalade van Eikenbladsla 10,25 of XL 14,00 

diverse slasoorten met tomaat, pijnboompitjes, kappertjes, croutons,  

spekjes en een lauwwarm geitenkaasje (kan vegetarisch) 
 

Salade met gerookte Zalm 13,25 of XL 16,50 

tomaat, ei en mozzarella 
 

Gerookte Wildzwijnshaas  14,25 

met ingelegde paddenstoelen, groene asperges en morille 
 

Carpaccio van Schotse Hooglander  14,50 

met oude kaas uit de Deelen, pesto en truffelmayonaise 
 

Gebakken st. Jakobsschelpen  15,50 

met een ravioli van varkenswang daarbij knolselderij en morille  

3 gangen Lunchmenu 30,⁵º 
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 

- of - 

Thaise ‘pittige’ Currysoep 

met gerookte tofu (veganistisch) 

* * * 

Gebakken Skreifilet 

met lauwwarme rivierkreeft, prei, tomaat en Nouilly Pratsaus 

- of - 

Boerderij Eendenborstfilet met eigen Stoof 

daarbij rode kool, gekarameliseerde appel en calvados 

* * * 

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 

 

Tagliatelle met Bospaddestoelen 20,00 

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

Gebakken Skreifilet 21,50 

met lauwwarme rivierkreeft, prei, tomaat en Nouilly Pratsaus 
 

Gebakken Tournedos van Schotse Hooglander  26,25 

daarbij aardappel, haricot verts en pepertjessaus 

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

vertellen welke allergenen de gerechten bevatten. 


