


 
 Bas van Beers 

presenteert met veel liefde en trots partner van het 
nieuwe concept van De Smaaktoppers;

 Restaurant Heerlijkheid. 
 

Een plek waar kennis, passie en echt
culinair genieten tot elkaar zijn gekomen.

Wij hopen dat onze gasten zich hier
welkom en ontzorgd voelen.

 
Het restaurant heeft zijn naam te danken aan het mooie 

landgoed "Heerlijkheid De Eese". 
Het landgoed is opengesteld voor wandelaars, die

gebruik kunnen maken van maar liefst 48 kilometer aan 
paden. 

Geniet van de omgeving en Restaurant Heerlijkheid!
 
 Graag tot ziens!

Team 
Heerlijkheid

Welkom



Lunchkaart

Gerookte zalm
gerookte zalm, kappertjes
rode ui en limoenmayonaise.
 
Carpaccio De Eese
van rundermuis met peperkorst,
Grana Padano, pittenmix en truffelmayonaise.
 
Brie
Franse brie met gebrande noten en honing.
 
12 uurtje De Eese
tomatensoep, broodjes, brie, zalm en een 
Kwekkeboom kroket met mosterdmayonaise.
 
Uitsmijter
drie spiegeleieren met ham en/of kaas.
 
Kroketten (vega ook mogelijk)
twee streekkroketten met mosterd- 
mayonaise.
 
Broodje van de chef
elke keer een nieuwe specialiteit.

Broodjes

Salades
Gerookte zalm
salade met gerookte zalm, kappertjes,
rode ui en limoenmayonaise.
 
Carpaccio de Eese
salade met carpaccio van rundermuis met 
peperkorst, Grana Padano, pittenmix en 
truffelmayonaise.
 
Brie
salade met Franse roombrie, geroosterde 
noten en honing.

Ook te bestellen
Soep van Pomodori tomaat 
Mosterdsoep
Tosti's 
Verse frieten 

11,00

11,00

9,50

12,50

8,50

8,50

14,50

14,50

14,50

6,00
6,00

10,50

4,00
3,00

Probeer ook eens:
Verse frieten met 

Parmezaanse kaas en 
truffelmayonaise 

6,00

Te bestellen tussen 12:00 en 16:30



Te bestellen vanaf 17:00
 
 
 
 
Broodplankje
brood van Bakkerij Steenstra met   
3 smeersels.

Gerookte zalm
gerookte zalm met veldsla,
rode ui, appel en limoenmayonaise.
 
Carpaccio De Eese 
van rundermuis met peperkorst, Grana 
Padano, pittenmix en truffelmayonaise.
 
Veggie spring!
vegetarische loempia met noodles,
groentemix en chilisaus.
 
Bietencarpaccio 
rode biet, zachte geitenkaas, honing en 
geroosterde noten.
 

Soepen
Soep van Pomodori tomaat 
soep van verse tomaten met groenten,
kruiden en crème fraîche.
 
Mosterdsoep
lichtpittige soep van lokale mosterd.
 
 

5,50

Dinerkaart

Starter

Voorgerechten

Wist je dat :
Restaurant 

Heerlijkheid elke 
zaterdag een 

streekbuffet met 
live muziek heeft?

10,95

10,95

10,95

6,00

6,00

10,95



Mooi Oldemarkt

Bij Sem
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd 
met compote, aardappelgarnituur en een frisse 
salade.
 
 
Gegrilde zalm
gegrilde zalm met grove groenten
en witte wijn-dillesaus.
 
Gamba's in het harnas
uit de oven met knoflook.
 
Schnitzel
krokant gebakken schnitzel met  
paddenstoelen-roomsaus. 
 
Diamanthaas
gegrilde diamanthaas met verse grove 
groenten en gepofte knoflookjus.
 
Saté van kippendij
gemarineerde kippendijen met seroendeng, 
cassave, atjar en huisgemaakte pindasaus.
 
"Heerlijkheid" Spare-ribs
heerlijk gemarineerd en boterzacht.
 
Rib-Eye 
met kruidenboter.
 
Veggie pie
gevulde quiche van spinazie, ricotta en 
geitenkaas met balsamico glace.
 
Cajunburger
rijk gevulde groenteburger met 
cajunkruiden op een brioche bol met sla en
crème fraîche.  
 
 

Hoofdgerechten

22,50

18,50

17,50

22,50

17,50

19,50

17,50

24,50

Probeer ook eens:
 

SHARING DINER
Samen genieten van 
meerdere gerechten.

Wist je dat :
 

Restaurant Heerlijkheid 
ook een heerlijk sharing 

diner voor u kan 
bereiden? 

 

17,50



Mooi Oldemarkt

Bij Sem

SHARING DINNER 

Waarom allemaal een eigen gerecht 
kiezen? Lekker samen bourgondisch 
genieten van al onze specialiteiten. 

 
 
Sharing hoofdgerechten + broodplankje
Sharing voor- en hoofdgerechten
 

26,50 p.p.

Vanaf 4 personen te bestellen 

34,50 p.p.

Leuk dagje genieten in 
Giethoorn?

www.depergola.nl
 

STREEKBUFFET 
Elke zaterdag serveren wij geen a la
carte, maar kunt u genieten van ons
heerlijke streekbuffet. 

Volwassenen
Kinderen 4 t/m 1 1 jaar 

24,50 p.p.
12,50 p.p.

Wist je dat :
 

Restaurant Heerlijkheid 
een trotse samenwerking 
is van de Smaaktoppers

en Koning Te Rijk!
 



Mooi Oldemarkt

Bij Sem

Wist je dat :
 

Restaurant Heerlijkheid 
een hele grote buiten 
speeltuin heeft met 

airtrampoline?
 

Kinderkaart
Spareribs
kleine portie spareribs met friet, mayonaise 
en appelmoes.
 
Kipsaté 
kleine portie kipsaté van kippendijen vlees 
met friet, mayonaise en appelmoes.
 
Zalm
kleine portie zalm met friet, mayonaise en 
appelmoes.
 
Friet met snack
geserveerd met mayonaise, appelmoes en
kies je eigen snackje! 
 
Pi-pa-pannenkoek 
versier je eigen pannenkoek!
 
 

Kinderijsjesfestijn 

9,50

8,50

9,50

6,50

4,50

6,50

4,50

6,50

Lotje en Luca's kinderijsje
versierd ijsje met een leuke verrassing om 
mee naar huis te nemen!
 
Dwaze donut
mega versierde donut !
 
MILKSHAKE FEESTJE
keuze uit aardbei of chocolade 
 
 
 



 
Chocoladetaartje
smeuïg chocoladetaartje met vanille roomijs, 
karamelsaus en slagroom. 
 
Boerenheerlijkheid
softijs met advocaat, boerenjongens en 
slagroom.
 
Dame blanche
softijs met chocoladesaus en slagroom.
 
Vers fruit
softijs met vers fruit, aardbeiensaus en
slagroom.
 
Mascarpone-Lemon cheesecake 
met een bolletje vanille roomijs en slagroom.
 
"Grote mensen" kinderijsje 
softijs met chocoladesaus en slagroom.
 
"Eeser" IJsberg
soes gevuld met softijs en overgoten met 
advocaat, chocoladesaus en een toefje 
slagroom. 
 
Boerderij-ijs koldermelk 
boerderij-ijs op ambachtelijke wijze gemaakt 
met verse melk en room van eigen koeien.
Elke maand een andere smaak!
 
 
 
 
 

DESSERT
7,50

7,50

7,50

8,50

8,50

4,50

7,50

7,50

Wist je dat :
 

Restaurant Heerlijkheid 
vers bereid ijs van 

boerderij Koldermelk  
uit Nijeveen gebruikt?

 


