
Restaurant Heerlijkheid | Christmas menu  

Welcome cocktail 

Tasty appetizer 

Course 1 

Zuccini rolls with Salmon and trout mousse 

Smoked veal with a tuna mayonaise 

Carpaccioduo from marinated steak and rib-eye 

Beetroot-carpaccio, vegatables and soft goat cheese (vega) 

Course 2 

Oxtail soup 

Italian Tomato soup with turkey and Basil (vega if wanted) 

Home made stock with fresh herbs, vegatables and egg. (vega) 

 Course 3 

Skin-baked pike-pearch from the big green egg, served with home made  

compote 

Oven baked Salmon with a herb crust, served with Hollandaise sauce 

Ragout made from different nuts, served with Rucola lettuce and red port 

sirup. (vega) 

Course 4 

Duo from deer steak and wind boar with cranberry sauce 

Calf rib Eye (200gr), grilled on the big green egg, with home made rosemary 

gravy. 

Pork tenterloin with crispy panchetta, onion compote en mushroom sauce 

Beef tenterloin, grilled on the big green egg, with garlic, peppersauce and  

home made medeteranian butter 

Course 5 

Grand Dessert Noël  K
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4– course € 32,50  5-course € 39,50 
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*Reservation required 



Uitnodiging 
Wij willen u graag verwelkomen op 24, 25 en 26 december voor 

een heerlijk kerst diner in Restaurant Heerlijkheid.  

Er is een prachtig menu 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.  

 

 

Openingstijden  

Restaurant Heerlijkheid feestdagen 2018 
19 t/m 31 december alle dagen geopend v.a. 12:00u 

22 december | 19:00u |  

Lichtjes park wandeling & prijsuitreiking 

Kerstavond* 24 december  

1e kerstdag* 25 december  

2e kerstdag* 26 december 

29 december Top 2000 pubquiz v.a. 20:00u  

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. 
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Residence de Eese  
Restaurant Heerlijkheid 

Bultweg 25, De Bult, 8346 KB 
0521-725000 

info@restaurantheerlijkheid.nl *Reserveren verplicht 
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