MENUKAART
DE HEERENKAMER
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.
Tafel voor twee of een feestje?
‚

HIGH TEA
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!
High Tea vanaf 2 personen. Gelieve te reserveren.

WALKING DINNER
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.

A LA CARTE

KOUDE VOORGERECHTEN

A LA CARTE

Carpaccio
13
kappertjes | ui | pijnboompitten | zongedroogde tomaat |
Parmezaanse kaas | truffelmayonaise
Zalm tataki
15
ponzu | wasabi | rettich | limoen
Falafel
14
yoghurt | harissa | avocado

WARME VOORGERECHTEN

A LA CARTE

Garnalenkroketten
peterselie | citroenmayonaise
Chorizo
sud ’n’ soll | focaccia
Beef tataki
sesam | knoflook | prei

15
13

KEUZEMENU 31,-

VOORGERECHTEN

Maak uw keuze uit een
voorgerecht, hoofdgerecht
en nagerecht

Carpaccio
kappertjes | ui | pijnboompitten | zongedroogde tomaat |
Parmezaanse kaas | truffelmayonaise ( Groot +€3,-)
Poké bowl kip
wakame | edamame | sriracha | soja
Pasta fruits de mer
sjalot | rode peper
Inktvis
citroen | coleslaw
Meloen tartaar
feta | komkommer | munt
Dagsoep
vraag de bediening naar de soep van de dag

KEUZEMENU

14

HOOFDGERECHTEN
HOOFDGERECHTEN

A LA CARTE

Meat of the day
geserveerd met bijpassend garnituur
Hanging jack
black angus | homemade BBQ saus
Heerensaté
varkenshaas | wokgroenten | atjar
Catch of the day
geserveerd met bijpassend garnituur
Groentestrudel
crème fraîche | gefrituurde rucola

dagprijs
25
21
dagprijs
21

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een wisselend aardappel- en groentegarnituur.

HOOFDGERECHTEN

Osaka Steak
stroganoffsaus
Eendenborst
Cointreau | sinaasappel
Zalm
paksoi | teriyaki
Makreel
mosselsaus | pompoen
Bietenrisotto
geitenkaas | walnoot | tuinkers

Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met een wisselend aardappel- en groentegarnituur.

VAN DE BIG GREEN EGG

Tonijn
antiboise | spinazie à la crème
Rib Eye Dry-Aged
uiencompote | zoete aardappel
Heerenburger (220 gr.) friet
bacon | oude kaas | homemade BBQ-saus |
little gem sla | tomaat | augurk
Damesburger (120 gr.) friet
bacon | oude kaas | homemade BBQ-saus |
little gem sla | tomaat | augurk

27
29
19

15

BIJGERECHTEN
Brood met smeersels
Gemengde salade
Mayonaise
Ketchup
Pindasaus

KEUZEMENU

4.50
4.75
0.75
0.75
1.50

NAGERECHTEN
Heeren koffie
3 soorten likeur
Romanoff
aardbeien | vanille ijs
Appelcrumble
vanille ijs | slagroom
Panna cotta
ananas | Malibu
Witte chocolademousse
honing | pistache

A LA CARTE EN KEUZEMENU
Alle nagerechten 8

