
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 € 40,50  

3-gangen Prins Heerlijckmenu € 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 

 
 



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. 
 

-voorgerechten- 

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

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

Bonbon van Huisgerookte Zalmfilet en Makreel 
met zoetzure groentes en wasabi 

- OF - 

Anjummer Waddenham 
10 maanden gerijpt met Delice de Bourgogne, pompoen, truffelmayonaise en macadamia 

  

-soepen- 

Coulis van huisgerookte Pomodoritomaat 
met lavas en knoflookcroutons (veganistisch) 

- OF - 

Kalfsbouillon 
met ragfijne groenten en kervel 

 

-tussengerecht- 

Gebakken St. Jakobsschelpen 
met zachtgegaard buikspek daarbij gemarineerd zeewier, tomaat en schaaldierensaus 

 

-hoofdgerechten- 

Gepocheerd Scharrelei met Geitenkaas van de Molkerei 
rode bietenrisotto, lente-ui en truffel (vegetarisch) 

- OF - 

Op de Huid gebakken Skreifilet 
met schaaldierenrisotto, gesmoorde prei, tomaat en Nouilly Pratsaus 

- OF - 

Diverse bereidingen van Lamsvlees van de Wadden 
met voorjaarsgroenten en de eigen jus 

- OF - 

Gebakken Tournedos van Schotse Hooglander 
daarbij risotto van rode biet, groene asperges en eendenleversaus 

 

-desserts- 

Mousse van Witte Chocolade 
met mango, karamel en sorbet van Licor 43 

- OF - 

Tarte Tatin van Peer 
met amandelroomijs, boerenjongens en sinaasappel 

 

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 gekozen worden dan zijn wij  

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


