
 

Soepen 

 
Lichtgebonden gerookte Tomatensoep  6,75 

met lavas (vegetarisch)  

 

Lamsbouillon 7,25 

met rillette van lam en zomergroenten 

 

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 noot, abrikoos en witlof 

(vegetarisch)  

 

Bereidingen van Huisgerookte Zalmfilet 14,75 

en Paling van Everen 

met seizoensgarnituur  

 

Vitello Tonnato  14,75 

gebraden kalfsrosbief met tonijndressing en 

zomers garnituur 

 

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 

 

Risotto van Peulvruchten 22,25 

en oude Fryslaner met gepocheerd ei en morilles (vegetarisch) 

 

Quiche van Zomergroenten  23,25 

met gegrilde groene asperge, bospeen en peterseliewortel-schuim (vegetarisch) 

 

Gebraden Parelhoenderfilet  23,75 

met gekonfijt boutje, aardappel, spinazie en de eigen jus  

 

Gebakken Zalmfilet  23,75 

met kruidenrisotto, gepofte tomaatjes en citroen 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 Zuiglam  26,75 

daarbij gegrilde groene asperge, doperwt, honingtomaatjes en de eigen jus  

 

 

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- 

Vitello Tonnato 

gebraden kalfsrosbief met tonijndressing en zomers garnituur 
 

-SOEP- 

Lamsbouillon 

met rillette van lam en zomergroenten 

 

-HOOFD- 

Gebakken Tournedos van Schotse Hooglander 

daarbij gegrilde groene asperge, doperwt, honingtomaatjes en de eigen jus  
 

-NA- 

Taartje van Aardbei Vanille en Gele Room 

met kletskop en boerenjongens 
 

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 - 

Kreeftensoep  

met bosui en rivierkreeftstaartjes 

* * * 

Quiche van Zomergroenten 

met gegrilde groene asperge, bospeen en peterseliewortel-schuim  

- OF - 

Gebraden Parelhoenderfilet  

met gekonfijt boutje, aardappel, spinazie en de eigen jus  

* * * 

Sorbet 

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

 

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 

 

Taartje van Aardbei Vanille en Gele Room 9,00 

met kletskop en boerenjongens 

 

Dame Blanche ‘Prins Heerlijck’ 9,00 

vanille-ijs met slagroom en eigengemaakte chocoladesaus 

 

Homemade Blueberry Cheesecake 9,00 

met licor 43 - ijs en limoncello-curd 

 

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 


