
 

 

Welkom bij ’t heertje 
 
3-gangen keuze menu - €29,50 
 
Heerlijk een 3-gangen menu eten bij ’t heertje. Het principe is simpel: u kiest uit iedere 
gang een gerecht met keuze uit vis, vlees of vegetarisch. Bij alle hoofdgerechten wordt 
onze ambachtelijke dagverse friet geserveerd. Uiteraard zijn al onze gerechten ook 
gewoon los te bestellen.  
 
De keuken van ’t heertje sluit om 21:00 uur. Reserveren kan uitsluitend tot 21:00 uur. 
 
Voorgerechten; 
Herenbol met smeersels    (vega)  4,85  
Herenbol - aioli - pesto - kruidenboter. 
 
Mini Nacho’s      (vega)  4,85 
Nacho’s - guacamole - salsa - Jalapeño pepers - cheddar cheese. 
 
Carpaccio  Keuze: pesto of truffelmayonaise.   12  
Rundvlees - pittenmix - ui - kappertjes - tomaat - Parmezaan. 
 
Salade geitenkaas   (ook vegetarisch te bestellen) 9,5 
Warme geitenkaas - gemengde salade - walnoten - krokante spek - honing mosterd 
dressing. 
 
Huisgerookte zalm        9,5 
Zalm - focaccia - guacamole - citroenmayonaise. 
 
Soep van de chef        7,5 
Wisselende soep v/d chef. 
 
Bospaddenstoelen kroketten (vega)   10 
Bospaddenstoelen - rucola - truffel mayonaise. 
 
Knoflook gamba’s        11   
Gamba’s - gepofte knoflook - lente ui - chilli - verse tuinkruiden. 
 
Marktplateau “de Proeverij”      13 p.p. 
Selectie van onze voorgerechten geserveerd op één plateau. 
Plateau vanaf twee, ook voor drie te bestellen. 
  



 

 

Sides 
Vers gesneden aardappel friet      4 
Geserveerd met mayonaise.   
 
Zoete aardappelfriet       4 
Geserveerd met tomatenmayonaise. 
* meerprijs 3- gangen menu + €2 
 
Salade         3 
 
Groenten         3 
 
Kids- menu met verrassingsijsje 
Puntzak friet - snack - appelmoes - mayonaise     9,5 
Keuze uit: kroket, kipnuggets, frikadel of saté. 
 
  



 

 

Hoofdgerechten 
Bij alle hoofdgerechten wordt onze ambachtelijke dagverse friet geserveerd.  
 
Kipsaté ’t heertje 17,5   
Kippendij - zoet&zuur - kroepoek - seroendeng - satésaus. 
 
Herenburger (200 gram) 17,5   
Tartaar van rund - bacon - brioche bol - oude kaas - uien ringen - uien chutney - BBQ saus 
- Jalapeño mayo. 
 
Gegrilde zalm filet 22    
Zalm - seizoensgroenten - citrus beurre blanc. 
 
Carpaccio XL  Keuze: pesto of truffel mayonaise  16  
Rundvlees - pittenmix - ui - kappertjes - tomaat - Parmezaan. 
 
Eendenborst filet 19,5 
Eendenborst - aardappelpuree - rode kool - rode wijn saus. 
 
Biefstuk van diamanthaas (200 gram) 22,5 
Diamanthaas - seizoensgroenten - aardappel gratin - saus naar keuze. 
* Keuze uit peper-, roquefort-, rode wijn-. BBQ-saus of kruidenboter. 
** Meerprijs 3- gangen menu + €3,95. 
 
Maaltijdsalades        15,5 
Goed gevulde en rijk belegde maaltijdsalade.   
Keuze:  
- Carpaccio. Keuze: pesto of truffelmayonaise. Bier suggestie; Palm. Wijn suggestie; 

Tarani Sauvignon Blanc 
- Gerookte zalm. Bier suggestie; Cuvee des Trolls. Wijn suggestie; Heritage 

Chardonnay 
- Geitenkaas (vega). Bier suggestie; Brand Weizen. Wijn suggestie; Heritage 

Chardonnay 
 
Ierse Rib-eye (225 gram)  22,5 
Rib-eye - seizoensgroenten - aardappel gratin - saus naar keuze. 
* Keuze uit peper-, roquefort-, rode wijn-. BBQ-saus of kruidenboter. 
** Meerprijs 3- gangen menu + €3,95. 
 
Pompoen risotto  (vega) 18    
Risotto - pompoen - bospaddenstoelen - pompoenpitten - Parmezaan. 
 
Marktplateau “t heertje” 22,5 p.p.     
Saté spies - mini burger - risotto - diamanthaas - seizoensgroenten. 
** Meerprijs 3- gangen menu + €3,95. 
Plateau vanaf twee, ook voor drie te bestellen. 
 
  



 

 

Nagerechten 

Red velvet Cheesecake 7       
Red velvet cake - oreo crumble. 
 
Creme brûlée   7      
Vanille creme brulee - chocolade sorbet. 
 
Kaasplank   (vega) 7 
3 wisselende soorten kaas - appelstroop - vijgenbrood. 
 
Dame blanche       7 
Vanille ijs - warme chocoladesaus. 
 
Dessert van de chef  7       
Wisselend dessert van de chef. 
 
Chocolade moelleux  7      
Warme chocoladetaart - slagroom - yoghurt bosvruchten ijs.     
        
Friandises        v.a. 6 
Koffie of thee naar keuze.   Geserveerd met friandises. 
 
Special coffee      7 
Irish coffee Jameson - bruine suiker - room. 
French coffee Grand Marnier - room. 
Spanish coffee Likeur 43 - room. 
Italian coffee Amaretto - room. 
Brazilian coffee Tia Maria - Grand Marnier - room. 
Coffee ’t heertje Baileys - room. 


