
MENUKAART

HIGH TEA

WALKING DINNER

High Tea vanaf 2 personen. Gelieve te reserveren.

In goed gezelschap kunt u bij ons zowel binnen als buiten op ons heerlijke terras genieten van 

een echte high tea met naar believen een glaasje bubbels, een scala aan zoete en hartige 

hapjes met daarbij verse thee naar keuze. Samen met je familie of vrienden en vriendinnen 

bijkletsen in een bijzondere entourage en je door de bediening in de watten laten leggen? 

Kies voor een high tea bij De Heeren van Maarssen!

De keuken brigade bereid een heerlijk diner in ongedwongen sfeer. 

Door het flexibele concept van het Walking Dinner bent u in de gelegenheid om met al uw 

gasten te spreken.

Deze formule van dineren is geschikt voor informele bijeenkomsten en business meetings.

Wij serveren u een variëteit aan culinaire gerechtjes tijdens het Walking Dinner.

Tafel voor twee of een feestje?

‚

De Heerenkamer is een prachtige zaal voor groepen tot 120 personen. Ons team verzorgt 

uw vergadering, presentatie, trouwpartij, familiediner, bedrijfsuitje, bedrijfsfeest, 

condoleance, galadiner, enzovoort tot in de puntjes. De Heerenkamer heeft een prachtig 

eigen terras zodat u met uw gezelschap van het mooie weer kunt genieten.

DE HEERENKAMER



KOUDE VOORGERECHTEN                              A LA CARTE

WARME VOORGERECHTEN 

HOOFDGERECHTEN 

Dry aged rib-eye      29

Albacore tonijn       26

 ponzu | gember | sesam 

 chimichurri | bimi | truffel mousseline

Heerenburger (225 gr.) friet       19 

 bacon  |  oude kaas |  homemade BBQ-saus  |

  little gem sla  |  tomaat  |  augurk

Damesburger (180 gr.) friet     15

 bacon  |  oude kaas |  homemade BBQ-saus  |

  little gem sla  |  tomaat  |  augurk

HOOFDGERECHTEN 

A LA CARTE

A LA CARTE

VAN DE BIG GREEN EGG

Carpaccio       13

 kappertjes | ui | pijnboompitten | zongedroogde tomaat | 

 Parmezaanse kaas | truffelmayonaise 

Steak tartaar       15

 gepocheerd ei | witte kool | mosterd

Hollandse garnalen      16

    avocado | cocktailsaus

Gamba        14

 glasnoedels | fijne groenten | sesam

      mossel |  tomatensalsa | focaccia

Buns (Bapao)       13

Springroll ( v )       12

 spicy chicken | bosui | sriracha | zoetzure komkommer

VOORGERECHTEN                                                           KEUZEMENUKEUZEMENU  32,-

HOOFDGERECHTEN 

Maak uw keuze uit een 
voorgerecht, hoofdgerecht 
en nagerecht

met een wisselend aardappel- en groentegarnituur.

Alle hoofdgerechten worden geserveerd 

NAGERECHTEN 

KEUZEMENU

A LA CARTE EN KEUZEMENU 

Carpaccio

 kappertjes | ui | pijnboompitten | zongedroogde tomaat | 

 Parmezaanse kaas | truffelmayonaise ( Groot +€3,-)

   couscous | appelstroop | rozijnen | amandel

Gerookte forel

   appel | grapefruit

Chorizo kroket

 gegrilde paprika | rucola | saffraan mayonaise

 aubergine | olijven crumble | tomatensalsa | ansjovis

Dagsoep

 vraag de bediening naar de soep van de dag

Baba ganoush( v )

Lamsham

    champignonsaus

Zeebaars

Osaka Steak

Beenham

     honing-mosterdsaus

 saus van waterkers

 Parmezaan | knoflookbrood | pompoenpitten

Zalmfilet

    ratatouille | Hollandaise saus

Paddenstoelenragout ( v )

Heerensaté       22

Meat of the day       dagprijs

     varkenshaas | wokgroenten | atjar 

Scholfilet       24

      geserveerd met bijpassend garnituur 

Tomatenrisotto ( v )      21

Catch of the day       dagprijs

 geserveerd met bijpassend garnituur 

 krabravioli | venkel | spinazie

Hanging jack       26

     black angus | homemade BBQ saus

 groene kruiden | Parmezaan

Kokosmakron

Heeren koffie          Alle nagerechten  8

     3 soorten likeur

Hazelnootmousse

     pistache ijs

Appelcrumble

     vanille ijs

Chocolademousse

    honing | pindarots

     oreo | nutella

Brood met smeersels      4.50

Ketchup       0.75

Pindasaus       1.50

Mayonaise       0.75

Gemengde salade      4.75

BIJGERECHTEN 

A LA CARTE 

met een wisselend aardappel- en groentegarnituur.

Alle hoofdgerechten worden geserveerd 


