
Exclusief kerstbuffet 

 Huisgemaakte welkomst amuse. 
 
Soepen 
 Huisgemaakte Ossenstaartbouillion met runderpoulet en bosui.  
 Soep van geroosterde Pomodori-tomaat met basilicumroom V 
 Diverse lokale broodsoorten met tapenade, kruidenboter en aioli 
 
Koude voorgerechten 
 Duo van carpaccio en gerookte ribeye van het Vechtdalrund, 

afgemaakt met huisgemaakte pestodressing, Grande padano en 
pijnboompitten. 

 Gerookte Noorse zalm met huisgemaakte tonijntartaar en een 
heerlijke wakame salade.  

 Gegrilde courgette met kaviaar van aubergine, afgemaakt met 
gemarineerde witte kaas. V 

 In karamel gemarineerde stoofpeertjes. 
 Salade van verschillende fruitsoorten.  
 
Warme gerechten 
 Biefstuk van de haas met huisgemaakte rundersucade en een 

heerlijke truffelolie. 
 Noorse zalm en snoekbaars uit het IJsselmeer. In de oven 

gegaard met een lekkere kruidenkorst en citroen-aioli.  
 Varkenshaasmedallions met een heerlijke saus van bospadden-

stoelen en eekhoorntjesbrood. 
 Kipfilet met parmaham, port salut en rozemarijnjus.  
 Kalkoenfiletrollade met preiselbeerencompôte. 
 Chimichanga’s: Mexicaanse wraps met een huisgemaakte 

groentesalsa en rucola, afgemaakt met crème fraîche. V 
 Broccoligratin taartjes. 
 Gebakken roseval aardappeltjes met verse thijm en rozemarijn.  
 
Grand dessert 
 Verschillende zoete lekkernijen uit eigen keuken aan tafel 

geserveerd. 
 
Voor de kinderen 
 Voor de kinderen is er een apart buffet met verse frieten, 

kipnuggets, mini-frikandellen en oer-Hollandse bitterballen. 
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Kinderen 4 t/m 12 jaar 50% korting  

Volwassenen € 32,50 

Restaurant  
Heerlijkheid 

*Reserveren verplicht 



Openingstijden  

Restaurant Heerlijkheid feestdagen 2019 
19 t/m 31 december alle dagen geopend v.a. 12:00u 

Kerstavond 24 december  

1e kerstdag* 25 december  

2e kerstdag* 26 december 

Oudejaarsavond 31 december | 17:00u Eindejaarsborrel  

Gesloten om 19:00u 

01 januari | gesloten 

 

 

Ons gehele team wenst u fijne kerstdagen  

en een gelukkig nieuwjaar toe. 

 

Uitnodiging 
Wij willen u graag verwelkomen op 25 en 26 december voor een 

heerlijk kerst diner in Restaurant Heerlijkheid.  

Er is een prachtig buffet voor u samengesteld door onze chef-kok 

en leermeester Jan van den Dolder.  

Samen met ons horecateam zal hij er alles aan doen om u te laten 

genieten van de culinaire specialiteiten die onze keuken te bieden 

heeft.  
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Residence de Eese  
Restaurant Heerlijkheid 

Bultweg 25, De Bult, 8346 KB 
0521-725000 

info@restaurantheerlijkheid.nl *Reserveren verplicht 

Restaurant  
Heerlijkheid 


