
Diner vanaf 17.00 uur

cafe_heertjeheertjeweesp

Voorgerechten

Uit het water

Trio van vis 15,95
gerookte zalm, Hollandse garnalen 

en gerookte paling op toast 
 
Gamba’s  11,75
in kruidenboter uit de oven

Van het land

Rundercarpaccio 10,75
met pesto of truffelmayonaise,

pijnboompitten en oude kaas  

Slakken in het huisje 10,50
met kruidenboter

Vegetarisch

Burrata  10,95  
met pomodori-tomaat en balsamico-

glaze

 
Champignons 11,50
in knoflookroomsaus
gegratineerd met kaas

 

Huisgemaakte soepen

Pomodorisoep 7,00
met pesto (vegetarisch) 

Franse uiensoep  7,75
gegratineerd met kaas  

Desserts
Limoncello tiramisu  8,50
met limoensorbet-ijs en een shotje  

Crème brûlée  7,95

Huisgemaakte appeltaart 5,00
met slagroom

Coupe Advocaat 6,75

Dame Blanche 6,75

Coupe Boerenjongens 6,75

Kinder-ijsje 3,75

Speciale koffie
Kiss of fire 9,25

Irish 8,25

Tia Maria 8,25

Licor 43 8,25

DiSaronno 8,25

Grand Marnier Rouge 8,25

Kahlùa  8,25

D.O.M. Benedictine 8,25

Baileys             8,25

Voor allergeneninformatie kunt u
zich wenden tot het personeel.

Maaltijdsalades
Vispalet  19,95
met gerookte zalm, gerookte paling,

Hollandse garnalen en cocktailsaus  

Gebakken geitenkaas 18,95
met walnoten, gemarineerde 

tomaatjes en appelstroop

 
Gegrilde kipfilet 18,95
met avocado en pijnboompitten 

Rundercarpaccio 18,95
met pesto of truffelmayonaise,

pijnboompitten en oude kaas  

Ossenhaaspuntjes  19,95
met champignons en ui 

Gamba's 18,95
met gebakken Chorizo en chilisaus 

Alle salades worden geserveerd met geroosterd 

wit of bruin boerenlandbrood uit Weesp

Kindergerechten
Met friet, appelmoes, mayonaise 

en ketchup (tot 12 jaar)

Kaassoufflé 7,95
Vissticks  9,95
Runder- of kalfskroket 7,95
Frikandel 7,95
Hamburger 9,95
Spareribs 9,95
Varkenshaassaté  9,95

Extra op tafel
Breekbrood met kruidenboter 4 stuks 3,50
Breekbrood met aïoli 4 stuks 3,50
Friet met mayonaise  3,50
Gemengde salade  4,50

Hoofdgerechten

Uit het water

Sliptongetjes  22,50
met remouladesaus  

Zalmmoot 22,75
op de huid gebakken 

met pesto-roomsaus 

Van het land

Hete kip op stok 20,95
met ui, champignons en chilisaus 

Varkenshaassaté  22,50
met pindasaus  

Huisgemaakte Spareribs 21,50
met knoflook-, cocktail- of 
chilisaus naar keuze 

Huisgemaakte Angus-burger (rund) 17,95
met mayonaise, ketchup,

gebakken ui en ei op luxe bol 

Angus-bavette 24,95
gemarineerd met saus naar keuze 

Tournedos 200 gram 26,50
met saus naar keuze 

pepersaus, champignonroomsaus, 

knoflooksaus, cocktailsaus of 
gebakken ui & champignons naar keuze

Vegetarisch

Gevulde paprika 19,95
met courgette, tempeh, cashewnoten, 

geraspte oude kaas en sojasaus

Onze hoofdgerechten worden geserveerd
met friet, salade en vooraf een broodje 
met aïoli of kruidenboter

Herengracht 22 - 1382 AG Weesp

Telefoon: 0294 772 455

www.heertjeweesp.nl


