
 

Soepen 
 

Coulis van huisgerookte Pomodoritomaat  6,75 

met lavas en knoflookcroutons (veganistisch)  

 

Kalfsbouillon 7,00 

met ragfijne groenten en kervel 

 

Romige Bisque van Kreeft  8,00 

met bosui en rivierkreeftstaartjes 

 

Voorgerechten 
 

Cevennesalade 10,25 

diverse slasoorten met tomaat, pijnboompitjes,  

kappertjes, croutons, spekjes en een lauwwarm  

geitenkaasje (kan veganistisch) 

 

Bitterballen van Rode Biet  12,75 

met ingelegde paddenstoeltjes, knolselderij,  

lavas en balsamico (veganistisch)  

 

Anjummer Waddenham 14,25 

10 maanden gerijpt met Delice de Bourgogne,  

pompoen, truffelmayonaise en macadamia 

 

Bonbon van huisgerookte 14,25 

Zalmfilet en Makreel   

met zoetzure groentes en wasabi  

 

Carpaccio van Schotse Hooglander  14,50 

met oude kaas uit de Deelen,  

pesto en truffelmayonaise  

 

Turfgerookte Lamsham v/d Wadden  14,50 

met piccalilly, woudboontjes en walnotensalade   

 

Gebakken St. Jakobsschelpen 15,50 

met zachtgegaard buikspek daarbij  

gemarineerd zeewier, tomaat en schaaldierensaus   

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

vertellen welke allergenen de gerechten bevatten. 

 

Hoofdgerechten 
 

Gepocheerd Scharrelei met Geitenkaas van de Molkerei  21,50 

rode bietenrisotto, lente-ui en truffel (vegetarisch) 

 

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

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

 

Op de Huid gebakken Skreifilet  22,75 

met schaaldierenrisotto, gesmoorde prei, tomaat en Nouilly Pratsaus  

 

Gebraden Parelhoenderfilet  23,25 

met gekonfijt boutje, spinazie, aardappeltaartje en de eigen jus  

 

Gegrilde Kalfs-Rib-Eye   24,00 

daarbij spinazie, tomaat en Hollandaise saus 

 

Catch of The Day dagprijs 

wisselend visgerecht op basis van beschikbaarheid 

 

Diverse bereidingen van Lamsvlees van de Wadden  26,50 

met voorjaarsgroenten en de eigen jus  

 

Gebakken Tournedos van Schotse Hooglander 27,75 

daarbij risotto van rode biet, groene asperges en eendenleversaus 
 

 

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- 

Bonbon van Huisgerookte Zalmfilet en Makreel  

met zoetzure groentes en wasabi 
 

-SOEP- 

Kalfsbouillon 

met ragfijne groenten en kervel 
 

-HOOFD- 

Diverse bereidingen van Lamsvlees van de Wadden 

met voorjaarsgroenten en de eigen jus 
 

-NA- 

Mousse van Witte Chocolade 

met mango, karamel en sorbet van Licor 43 
 

bijpassend 2-glazen wijnarrangement (voor en hoofd) 13,- 

bijpassend 3-glazen wijnarrangement (voor, hoofd en na) 17,- 

B.O.B. arrangement 30% korting op wijnarrangementen.  

 

3-Gangen Spektakel - 34,⁵⁰ 
 

Cevennesalade 

diverse slasoorten met tomaat, pijnboompitjes, kappertjes, croutons,  

spekjes en een lauwwarm geitenkaasje (kan veganistisch) 

- OF - 

Coulis van huisgerookte Pomodoritomaat 

met lavas en knoflookcroutons (veganistisch) 

* * * 

Loempia’s gevuld met Tofu, Kool en Noten 

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

- OF - 

Gebraden Parelhoenderfilet  

met gekonfijt boutje, spinazie, aardappeltaartje en de eigen jus 

* * * 

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 

 

Mousse van Witte Chocolade  9,00 

met mango, karamel en sorbet van Licor 43 

 

Dame Blanche ‘Prins Heerlijck’ 9,00 

vanille-ijs met slagroom en eigengemaakte chocoladesaus 

 

Tarte Tatin van Peer 9,00 

met amandelroomijs, boerenjongens en sinaasappel 

 

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 


