Gegrilde entrecôte
gegrilde courgette │Jack Daniels saus | gepofte
aardappeltjes │21.50

Wild zwijn procureur
pastinaak │ crème van spruitjes │ jus van rode
wijn & steranijs │ 18.75

Carpaccio

Zeebaars

rund │zongedroogde tomaat & basilicum pesto
│Pecorino │rucola │zonnebloempitjes │ 9.75

gierst │tomatensalsa │Raz el Hanout saus │21.50

Burger

Soep
vergeten groenten │salie schuim │serrano ham │6.75

Paddestoelen & toast
cantharellen │ oesterzwam │ shiitake | champignon |
kruidenroomkaas | rucola │ 8.70

kipburger│ taugé │ gebakken uitjes │ pindasaus │
sla │dikke frieten │ 15.00

Heerenmaal
dagelijks wisselend gerecht │14.00

Salade kalkoen

2x eend

bimi │ gerookte amandel │ honing & mosterd dressing
│ tomaat │8.70

gekonfijt & gebakken │sinaasappel gel │zoete
aardappel crème │fenegriek saus │19.50

Gemarineerde zalm

Geitenkaas kroketjes

rode biet & dille │ sla │ crème fraîche │ flatbread │
ijsbergsla │ 9.75

linzen │ knolselderij │groene kruiden │ schuim van
karnemelk & tijm │ 17.50

Proeverij
verschillende voorgerechtjes │12.50

1 pers. │23.00 2 pers.

Extra brood
brood & smeerels | 4.00

Kaasplank
keus uit: morbier │bleu d’auvergne │oude Rotterdammer │tallegio │ gerookte schapenkaas │met
vijgen/amandelbrood & appel/kaneelstroop 3.25
per kaas

1!

Koffie & lekkers
Geen ruimte meer voor dessert, maar wel trek in wat
zoets? Mèt een kopje koffie naar keus? Goed idee!
5.05 per koffie & lekkers

Wij zijn op zoek naar een lekkerbek!

Tarte tartin
appel │Likeur 43 crème │kaneel ijs │ 7.50

Cheesecake
zwarte bes │pecannoten karamelijs │ 7.50

Lijkt het je leuk om te werken in een groeiend bedrijf met
een kaart die elke week wisselt, waar je mee mag
denken over nieuwe gerechten en je ook nog eens
leuke collega’s hebt?

5 van de Markt

Solliciteer dan bij ons! Stuur je CV & motivatie naar
info@hetheerenlogement.nl t.a.v. Janneke

griesmeelbavarois │preizelbeeren compote │
chocoladechotsen │4.50

dessertproeverij │5 kleine dessertjes │ 10.00

Iets kleins

