
Menusuggesties: 
Onze menusuggesties bestaan uit 3 verschillende opties:  

het Prins Heerlijckmenu, het 3-gangen Spektakelmenu en het keuzemenu.  

Tevoren kunt u aangeven welk menu  

(en bij het Prins Heerlijckmenu en het keuzemenu hoeveel gangen) u wilt gebruiken.  

De keuzes binnen de gangen blijven open voor tijdens uw bezoek. 

 

 
Prins Heerlijckmenu 

4-gangen Prins Heerlijckmenu 41,⁵⁰  
3-gangen Prins Heerlijckmenu 38,⁵⁰ (dan vervalt de soep) 

 
  

-VOOR- 

Aan de lucht gedroogd Nagelhout 
rundvlees met een crème van Stokâlde Fryske Tsiss,  

gepofte tomaat, piccalillymayonaise en kwartelei 
 

-SOEP- 

Kreeftensoep 
met bosui en rivierkreeftstaartje 

 
-HOOFD- 

Diverse bereidingen van Ree 
met cantharel, knolselderij en calvadosjus 

 
-NA- 

Combinatie van Witte Chocolade 
framboos en mango 

 
  

 

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 - € 35,⁰⁰ 
 

Cevennesalade 
diverse slasoorten met tomaat, pijnboompitjes, kappertjes, croutons, 

spekjes en een lauwwarm geitenkaasje (kan vegetarisch) 
- OF - 

Pompoensoep  
met kokosschuim en gebrande pijnboompitten  

 
* * *  

 

Quiche van Eekhoorntjesbrood en Blauwschimmel  
daarbij gegrilde groene asperge en cantharellenschuim  

- OF -  

Gebraden Tamme Eendenborstfilet  
met groene asperge, chutney van perzik & appel en met morillejus  

 

* * *  
 

Crème Brulée van Dokkumer Koffie  
met blauwe bessen en een sorbet van ananas 



Keuzemenu 
Binnen het keuzemenu kunt u aangeven hoeveel gangen u bij het diner wenst te 

gebruiken, de keuze tussen de gerechten vragen wij de dag zelf aan uw gasten. 

Bij gezelschappen boven de 16 personen adviseren wij in 

maximaal 2 gangen een keuze over te houden. 
 

-keuze uit voorgerechten- 

Cevennesalade 
diverse slasoorten met tomaat, pijnboompitjes, kappertjes, croutons, 

spekjes en een lauwwarm geitenkaasje (kan vegetarisch) 
- OF - 

Aan de lucht gedroogd Nagelhout 
rundvlees met crème van Stokâlde Fryske Tsiss, tomaat, piccalillymayonaise en kwartelei 

- OF - 

Paling van Everen 
met een crème van makreel, wortel, gember enseizoensalade 

  

-keuze uit soepen- 

Pompoensoep  

met kokosschuim en gebrande pijnboompitten 

- OF – 

Gevogeltebouillon 
met tomaat-concassé, bosui en noodles 

 

-tussengerecht- 

Gegrilde St. Jakobsschelp 
met zachtgegaard buikspek, gemarineerde rivierkreeft, wakamee en kreeftenschuim 

 

-keuze uit hoofdgerechten- 

Lasagne Quattro Formaggi 
met tomaat, olijf en bosui (vegetarisch) 

- OF - 

Gebakken Snoekbaarsfilet 
geserveerd met parelgort, morille, spinazie en beurre blanc 

- OF - 

Diverse bereidingen van Ree 
met cantharel, knolselderij en calvadosjus 

- OF - 

Gebakken Tournedos van Schotse Hooglander 
geserveerd met aardappel, groene asperge, tomaat en eendenleverjus 

 

-desserts- 

Combinatie van Witte Chocolade 
framboos en mango 

- OF - 

Crème Brulée van Dokkumer Koffie  
met blauwe bessen en een sorbet van ananas 

 

De Opbouw van de Prijzen is als volgt: 
 

•  een 3-gangen menu voor € 36,- (voorgerecht, hoofdgerecht, dessert) 

• een 4-gangen menu voor € 38,75 (voorgerecht, soep, hoofdgerecht, dessert) 

• een 4-gangen menu voor € 41,25 (voorgerecht, tussen, hoofdgerecht, dessert) 

•  een 5-gangen menu voor € 44,75 (voorgerecht, soep, tussen, hoofdgerecht, dessert) 
 

Mocht er voor de tournedos of het ree gekozen worden dan zijn wij  

genoodzaakt per gekozen tournedos of ree € 4,25 toeslag te berekenen. 


