
Gasterij De Heerlijckheid
take-away gerechten

Broodjes: keuze uit ciabatta / waldkorn / meergranen
Rosbief: truffel-mayonaise / grana padano        €  6,50
Gerookte zalm: rucola / kruidencrème / rode ui / kappertjes / gepocheerd ei    €  7,50
Brie: vijgenchutney /  parmaham /  granol /  veldsla       €  5,50
Tartaar speciaal: gekookt ei / peper / zout / ui        €  5,50
Gezond: zoals het hoort          €  5,00
Caprese (V):  mozarella / tomaat / basilicum / pesto       €  5,50
Pikante kip            €  6,50
Gegrilde groenten / hummus (V)         €  5,00
Geitenkaas            €  5,50
Gehaktbal            €  6,00
Caesar:  kipfilet / parmenzaanse kaas / bacon / caesar-dressing     €  5,50
Heerlijckheid: wekelijks wisselend broodje        €  6,50
Tonijnsalade            €  5,00
Ham-kaas            €  4,50
Gegrilde beenham           €  5,50
Oude kaas            €  4,00
Jong belegen            €  3,50
Huisgemaakte eiersalade / uitgebakken spek        €  5,00

Trattoria gerechten
Complete maaltijden inclusief garnituren die u alleen hoeft op te warmen. 
Check onze website en Facebookpagina voor nog meer gerechten!

Toscaanse Kipfilet ( € 2,50 per 100 gram)
Heerlijk zacht gegaarde kipfilet in Italiaanse kruidenroom, geserveerd met 
Italiaanse pasta en gegrilde groene asperges
Runderstoof ( € 2,75 per 100 gram)
Supermals rundvlees / stoofpeer / stampotje rucola-tomaat
Viscurry ( € 3,75 per 100 gram)
Pikante curry van scampi / kabeljauw en victoriabaars, geserveerd met saffraanrijst en naanbrood
Provinciaalse Ratatouille (V ) ( € 2,25 per 100 gram)
Heerlijke ratatouile van o.a. tomaat, paprika, ui, courgette, kruiden met Franse brie / patatas brava en 
geroosterde noten

U kunt uw gerechten telefonisch of via email doorgeven aan ons: 
0495 23 57 48 of 06 27 09 32 11 of info@gasterijdeheerlijckheid.nl 

Bij een allergie of intolerantie passen wij vanzelfsprekend de gerechten (in overleg) aan.

Soepen
Dagsoep: dagelijks wisselende soep    €  4,50
Pomodorisoep      € 4,00
Wontonsoep (Aziatische soep met dumplings) €  5,00



Gasterij De Heerlijckheid
take-away dranken

Koffie / Thee
Koffie      €  2,20
Cappuccino    €  2,40
Espresso     €  2,00
Latte Machiato   €  2,40
Doppio     €  4,40
Thee      €  2,00
Verse Muntthee    €  2,20

Frisdrank
Appelsap    €  2,00
Fanta     €  2,00
Coca Cola     €  2,00
Coca Cola Zero   €  2,00
Sprite      €  2,00
Dubbelfris appel-perzik   €  2,20
Dubbelfris framboos-cranberry €  2,20
Chocomel    €  2,50
Fuzetea spranklin lemon  €  2,50
Red Bull sugarfree    €  2,50
Red Bull    €  2,50
Chaudfontaine blauw    €  2,20
Chaudfontaine rood     €  2,20
Blik Brand bier   €  2,50

U kunt uw gerechten telefonisch of via email doorgeven aan ons: 
0495 23 57 48 of 06 27 09 32 11 of info@gasterijdeheerlijckheid.nl 

Bij een allergie of intolerantie passen wij vanzelfsprekend de gerechten (in overleg) aan.


