
 

Soepen 

 
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 

 

Voorgerechten 

 

Cevennesalade 10,75 

diverse slasoorten met tomaat, pijnboompitjes,  

kappertjes, croutons, spekjes en een lauwwarm  

geitenkaasje (kan vegetarisch) 

 

Bitterballetjes van Rode Biet  13,00 

en Blue de Wolvega met pompoen, noot en witlof 

(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 

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

vertellen welke allergenen de gerechten bevatten. 

 

Hoofdgerechten 

 

Lasagne Quattro Formaggi 22,25 

met tomaat, olijf en bosui (vegetarisch) 

 

Quiche van Eekhoorntjesbrood en Blauwschimmel 23,25 

daarbij gegrilde groene asperge en cantharellenschuim (vegetarisch) 

 

Gebraden Tamme Eendenborstfilet  23,75 

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

 

Gebakken Snoekbaarsfilet  23,75 

geserveerd met parelgort, morille, spinazie en beurre blanc  

 

Catch of the Day  dagprijs 

wisselend visgerecht op basis van beschikbaarheid 

 

Gegrilde Runder-Rib-Eye van Schotse Hooglander  24,50 

daarbij spinazie, aardappel en pepertjesboter 

 

Diverse bereidingen van Ree  26,75 

met cantharel, knolselderij en calvadosjus  

 

Gebakken Tournedos van Schotse Hooglander  28,75 

geserveerd met aardappel, groene asperge, tomaat en eendenleverjus 

 

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met een aardappelgarnituur, warme groenten en salade.  

 

Prins Heerlijck Menu 
4-gangen Prins Heerlijck Menu 41,⁵° 

3-gangen Prins Heerlijck Menu 38,⁵° (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.  

 

Spektakel  
3-gangen Spektakel Menu 35,°° 

 

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 

 

BINNEN -OF  

BUITENGEWOON GENIETEN 
PRIVERUIMTES VOOR DINERS / LUNCHES / VERGADERINGEN / ETC. 

GESCHIKT VOOR UITEENLOPENDE AANTALLEN PERSONEN 

- INFORMEERT U GERUST - 

 

Desserts en Zo 

 

Sorbet 7,75 

zoals ie hoort; vers fruit met 3 verschillende sorbet ijssoorten en vruchtencoulis 

 

Crème Brulée van Dokkumer Koffie 9,00 

met blauwe bessen en een sorbet van ananas  

 

Dame Blanche ‘Prins Heerlijck’ 9,00 

vanille-ijs met slagroom en eigengemaakte chocoladesaus 

 

Combinatie van Witte Chocolade 9,00 

framboos en mango 

 

Frysk Tsiis Boardsje 8,50 

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 


