Berlicum juli 2019
Volg ons op facebook:
www.facebook.com/eetcafedeprinsberlicum
instagram.com/eetcafedeprins

Gewoon gezellig eten en lekker drinken

Nieuw!

4 nieuwe
tapkranen!

Dinerkaart
Onze persoonlijke favorieten als
borrelhapje of natuurlijk om een
prinsheerlijk diner mee te starten!

Voor het geval u niet kan kiezen
hebben we alvast deze mooie
plateau’s voor u samengesteld!

Oesters
Klassiek met rode wijn vinaigrette
en citroen
2,25 p/s

Koud plateau
10,50
Oude kaas, groentesticks, olijven,
hummus, crackers, dips

Oosters met wakame, yuzu en
wasabi
2,25 p/s

Prins plank
19,50
Bitterballen, loempia’s, ham,
chickenwings, oude kaas, nacho’s,
waldkornbrood, fuet, olijven, nootjes

Warme snacks
Wasabigarnalen met
chilimayonaise (6st)
Yakatorispiesjes
satésaus, krokante uitjes (8st)

WIFI

8,-

8,-

Network: De PrinsGuest
Pass: gasttoegang

Prins plank deluxe
28,50
Oma bob’s bitterballen, oude kaas,
wasabigarnalen, yakitorispiesjes
chickenwings, nachos, loempia’s,
waldkornbrood, worst, ham,
tomaatjes

onvergetelijk!

HET BEGIN
Gewokte mosselen (Nieuw)

11,50

Mosselen à 500gr. - kerriesaus - groenten
- sesam
DS: Paul Mas Viognier

Tonijnsashimi

12,-

Tonijn - pappadum - wakame - edame
bonen - sojaparels - ingelegde gember wasabimayonaise
DS: Stemmari Pinot Grigio

Aubergine kebab (Nieuw, Vega)

10,50

Gegrilde aubergine - tempeh - yoghurt munt - tomatensaus
DS: Cellar Selection Sauvignon Blanc

Carpaccio van de ossenhaas
Ossenhaas - pijnboompitten - spekjes oude kaas - basilicumdressing
DS: Rosapasso Pinot Nero

Vitello tonato 2.0 (Nieuw, Top)

11,50

We serveren standaard
bij alle voorgerechten een
mooi mandje brood met
huisgemaakte kruidenboter
en aioli. Ons waldkornbrood
wordt met veel liefde
gebakken door bakkerij
Kouwenberg. Daarnaast
hebben we ook glutenvrij
brood als u dit graag zou
willen hebben!

Carpaccio anders

14,-

Ossenhaas - pijnboompitten - oude kaas eendenleverkrullen - truffelmayonaise
DS: Rosapasso Pinot Nero

Kalfsfilet - gegrilde tonijn - kappertjes cherry tomaat - little gem - yuzumayonaise
DS: Celar Selection Carmenere

12,50

Duo spiering en sardientjes
(Nieuw)

10,50

Gegrilde sardientjes - gefrituurde spiering
- citroen - cocktailsaus - remouladesaus
DS: Kalmuck Gruner Veltliner

Brood

Prinsheerlijke parade

12,50

Één soepje - drie verschillende gerechtjes
- voor als je niet kan kiezen
DS: Pipoli Greco Fiano

Prinsheerlijke parade xxl

21,50

Één soepje - vier kleine gerechtjes - om te
delen met tweëen
DS: Palau Cava Brut

SOEPJE

*Tom Kha Kai
Deze soep komt van origine uit
Thailand en wordt gemaakt van
kokosmelk, galanga, citroengras en
kip. Galanga is familie van de gember
en wordt ook wel Thaise gember
genoemd. Hieruit vloeit een heerlijke
romige soep met een Oosters tintje.
Heerlijk voor alle dagen!
Smakelijk!

Tom Kha Kai* soep (Nieuw)

6,25

Kokos - taugé - shi-take - citroengras
garnalen

Tomatensoep

5,-

Huisgemaakt - gehaktballetjes - room

Soep van de week

5,-

Krijtbord

Proeverij van soepjes
Drie kleine soepjes

6,25

onvergetelijk!

HOOFDGERECHTEN
Argentijnse Tournedos (Top!)

27,75

Tournedos - Argentijns - super mals
Keuze uit: pepersaus - champignonsaus Stroganoffsaus - rode port saus - rode wijnsaus - gebakken champignons - kruidenboter
DS: Gran domino Crianza

Malse biefstuk van Hollandse dikbil 21,25
Biefstuk - Hollandse dikbil - mals
Keuze uit: pepersaus - champignonsaus Stroganoffsaus - rode port saus - rode wijnsaus - gebakken champignons - kruidenboter
DS: Gran Domino Crianza

Salade & Friet

We serveren lekkere verse friet
en een mooie salade bij onze
hoofdgerechten. Sommigen
vinden het te veel, sommigen te
weinig. Om er zeker van te zijn dat
we het goed doen, krijgt u zoveel
als u wilt. Dus schroom niet om
bij te vragen!

Gamba’s ‘De Prins’
Surf en Turf burger (Nieuw)

16,50

Black Angus burger - gerookte zalm - little
gem - komkommer - Hollandaise saus - zwart
sesam broodje
DS: Brouwerij ‘t IJ IJwit

Kipsatéspies

Kipfilet - Beter Leven kip - kroepoek - Spaanse
peper - bosui - krokante uitjes - satésaus
DS: Paulaner Hefe Weizen

Spareribs van Van Kraaij uit Schaijk

15,50

Bavette - paarse bloemkool - courgette pompoen - Argentijnse chimi churri
DS: Zenato Valpolicella

‘Big Prins’ burger
Runderburger van ‘van Kraaij’ - little gem komkommer - tomaat - cheddar - gebakken ui
- Prins Mac saus
DS: Zenato Valpolicella

Weekschotel
Elke week wisselend gerecht - krijtborden

Elke week wisselend visgerecht - vers van
Vosvis - krijtborden

Mosselen (Nieuw)
23,50

Mosselen á 1 kilo - in bier, wijn of naturel twee verschillende dips
DS: Les 5 Vallees Chardonnay

Gemarineerde kippendij (Nieuw)
15,95

19,25

Lengfilet - peultjes - paksoi - prei - witte port
saus
DS: Bon Courage Chardonnay

Catch of the week

Gemarineerd - chilisaus - cocktailsaus
DS: Desperados

Bavette van de Green Egg (Nieuw)

Gepelde gamba’s - gewokte groentes - pasta Tom Kha Kaisaus
DS: Stemmari Pinot Grigio

Gebakken lengfilet (Nieuw)
14,25

21,-

dagprijs

21,50

Gemarineerde kippendij - gegrilde ananas Oosterse groenten - ketjap sesamsaus
DS: Bon Courage Chardonnay

15,50

Falafel (Nieuw, Vega)

15,25

Falafel - parel couscous - hummus bundelzwam - yoghurt - cress
DS: Pipoli Greco fiano
14,25

Vers van de Big Green Egg grill
Vlees - Green Egg Barbecue - rooksmaak krijtborden
DS: Zenato Valpolicella

dagprijs

onvergetelijk!

KINDERKAART
Voor onze kleine gasten hebben
we natuurlijk ook prinsheerlijke
gerechten, welke aangepast
worden aan de eetlust van onze
prinsen en prinsesjes!

Hebben jullie onze legohoek al gezien?
Achter in het resaurant is een mooie
hoek speciaal voor jullie ingericht met
mooie grote legostenen. Wees creatief
en laat maar eens zien wat jullie kunnen
bouwen!

Het begin:
Kleine tomatensoep
Huisgemaakt tomatensoep - room gehaktballen

Kleine Tom Kha Kai soep

3,75

4,25

Kokos - taugé - shi-take - citroengras
garnalen

Kleine soep van de week
Elke week iets anders - krijtborden

Kleine carpaccio van ossenhaas

3,75

Ossenhaas - pijnboompitten - spekjes oude kaas - basilicumdressing

7,-

Kleine tonijnsashimi

7,-

Nagenieten:

Tonijn - pappadum - edame bonen sojaparels - wakame - wasabimayonaise

Ben en Jerry’s

Frietjes

4,25

Keus uit: Cookie Dough - Chocolat Fudge
Brownie

Hoofdgerechten:
4,75

Keus uit snacks: frikandel - kroket kipnuggets - vissticks

Mini dame blanche
Vanille ijs - slagroom - warme
chocoladesaus

Handijsjes

Satéspiesje

Kipfilet - satésaus - kroepoek - frietjes

7,-

Spare-ribs

7,-

4,25

2,50

N’ice ijsjes - aardbei - appelcitroen biologisch fruit ijs

Gemarineerd - frietjes

Mini hamburger
Hamburger - komkommer - tomaat - sla cheddar - Prins Mac saus - frietjes

Pasta bolognese
Linguine - tomatensaus - gehakt - rucola oude kaas

Poffertjes
Roomboter - poedersuiker
Al onze kleine hoofdgerechten worden
standaard geserveerd met komkommer,
tomaat, mayonaise en appelmoes

7,-

7,-

4,25

Vraag naar
een kleurplaat en stiften. ook hebben we voetballen achter de bar

onvergetelijk!

NAGENIETEN
Gekarameliseerde
banaan (Nieuw, Top)

6,25

Churros (Nieuw)

6,25

Banaan - gezouten
karamel - schuimpjes fudge - amandel karamelijs -slagroom

Churros - chocolade sorbet
ijs - chocolademousse slagroom

Vanille-ijs - chocoladesaus - 6,25
slagroom

Oreomousse (Nieuw)

Oreomousse - Oreo ijs - rood 6,50
fruit - slagroom
Cava - Vodka - citroenijs vanille roomijs

7,50

Prinsheerlijk dessert

8,75

Vijf verschillende kazen hard - zacht - Bon Fromage
- kletsenbrood - appelstroop
- gembercompote
Zoete lekkernijen - ijs mousse - slagroom - als je
niet kunt kiezen

Dessert XXL

Dame blanche

Scroppino

Kaasplankje

6,50

Zoete lekkernijen - ijs mousse - slagroom - om te
delen met tweëen

Ben & Jerry’s keus uit
2 smaken:

16,50

4,25

Cookie Dough - Chocolat
Fudge Brownie

Ingrid’s seizoenstaart
Gruwelijk lekker - elk
seizoen iets anders

Appeltaart van My
Cakery
Vanille ijs - slagroom

4,-

4,50

onvergetelijk!

KOFFIE EN THEE
Likeur 43 koffie

Koffie - Licor 43 - vanille ijs - 6,75
slagroom - apart geserveerd

Frangelico
cappuccino

6,75

Cappucino - Frangelico hazelnootpraliné ijs slagroom - apart geserveerd

Koffie met chocolade
plateau

Onze koffiebonen komen van
De Laat Coffee, een familiebedrijf dat bio neutraal koffiebonen brand. Door middel van
een ‘slow roast’ proces hebben
onze koffie’s een volle smaak
en maar heel weinig cafeïne!

5,-

Koffie - chocolade

Koffie ‘Hoogstraat’

Koffie - Amaretto - Triple
sec - slagroom - in één glas
geserveerd

6,50

Irish coffee

6,50

Samengestelde koffie

6,50

Koffie - Jameson - slagroom
Koffie - likeur - slagroom

Koffie
Espresso
Espresso Macchiato
Dubbele Espresso
Cappuccino
Belgische Cappuccino
Latte Machiato
Caramel Macchiato
Tea of Life Thee
Verse munt thee
Gember/limoen thee

2,40
2,40
2,45
3,65
2,55
2,85
3,3,75
2,4
3,3,75

Affogato; bolletje vanille ijs
overgoten met espresso

3,75

Ijskoffie; koffie met 2 bolletjes vanilleijs en slagroom
gemixt tot één heerlijk
drankje

4,-

