


VOL TROTS HETEN WIJ U VAN HARTE WELKOM IN ONS
FAMILIEBEDRIJF EN DAT AL RUIM 80 JAAR

 Chef-kok Theo Heetmaijer
 Sous-chef Hendri Knoppersen 
 Gastvrouw Jolanda Heetmaijer 
 Gastvrouw Marjolein Heetmaijer (4e generatie)

Sinds 2019 zijn wij toegetreden tot de Euro-Toques. 

Brasserie Buitenlust beschikt over een uitstekende keuken, niet alleen voor 
een heerlijk diner maar ook voor: Walking dinner, private dining, 

workshops, proeverij, catering, buffet, broodmaaltijd, hapjes 
en dat alles voor u op maat gemaakt.

Wij wensen u een smakelijk avond toe!





menu
Laat u verrassen door onze keuken brigade of stel zelf uw menu samen 

uit onze voor-, tussen-, hoofd- en nagerechten.

DRIEGANGEN VERRASSINGSMENU  | 35 

VIERGANGEN VERRASSINGSMENU  | 42,5 

VIJFGANGEN VERRASSINGSMENU  | 49,5 

seizoensmenu
-  DRIEGANGEN SEIZOENSMENU -

Proef en geniet van ons verrassende seizoensmenu met dagverse en 
eerlijke ingrediënten, met passie voor u bereid.

VOORGERECHT
Frisse witlofsalade met peer en rauwe ham

HOOFDGERECHT

Kipfilet met roquefortsaus

DESSERT
Verrassend mango dessert

De gerechten van het seizoensmenu zijn ook los te bestellen:  
voorgerecht 10 | hoofdgerecht 22,5 | dessert 7,5

    Vraag ons naar een bijpassend bier/wijn

KINDERMENU
Kippensoep of fruitcocktail

Knakworst of spareribs met friet of pasta carbonara

Kinderijs met verrassing

13,5

* Heeft u een allergie of dieetwensen? Informeer naar onze mogelijkheden.

menu





vooraf 
OVENBROOD  | 5

Met smeersels

VOOR- en tussenGERECHTEN 
ALLE VOORGERECHTEN EN TUSSENGERECHTEN  | 10

CARPACCIO
Met truffelmayonaise, balsamico dressing, gemarineerde cherry tomaatjes, 

Parmezaanse kaas, kappertjes en een mix van pitten
Supplement eendenlever | + 5,5        XL carpaccio | + 5,5

BOUILLABAISSE
Met fruit de mer, rouille en crostini

CEVICHE
In citrusfruit gemarineerde zeebaars met 

een crème van zoete aardappel

KALFSZWEZERIK  |  VEAU CULINAIR BEEKZICHT  | + 5,5

Krokant gebakken kalfszwezerik met croutons van suikerbrood, 
chips van wortel en saus van zwarte knoflook

STEAK TARTAAR
Met lauwwarm eierschuim, gefrituurde kappertjes, 

rode ui en cornichons

OOSTERSE NOODLESOEP
(vegetarisch)

Met paddenstoelen en groente

AVOCADO
(vegetarisch)

Met geitenkaas, hazelnootcrumble en cress

* Heeft u een allergie of dieetwensen? Informeer naar onze mogelijkheden.





HOOFDGERECHTEN
ALLE HOOFDGERECHTEN  | 22,5

PARELCOUSCOUS
(vegetarisch optioneel)

Met gamba’s & bisque
of vegetarisch met tempura groente

CATCH OF THE DAY
Dagelijks wisselende vis met bijpassend garnituur

RUNDER RUMP STEAK (175 GRAM)
Met Stroganoff saus

(vanaf 2 personen wordt de saus bij u aan tafel bereid)

XL runder rump steak 250 gram | + 3,5

SPARERIBS
Zacht gegaard en afgelakt met een kruidige zoete rub

GEGRILDE DORADE
Met een milde paprikasalsa

RAVIOLI
(vegetarisch)

Met kaas, salieboter en zoete aardappel

MAALTIJDSALADE
(vegetarisch optioneel)

Vis, gevogelte of vegetarisch

LAMS KOTELETTEN
Met rode wijn jus

KALFSENTRECÔTE |  VEAU CULINAIR BEEKZICHT
Op de Big Green Egg gegaard met 

een saus van paddenstoelen

Bij de hoofdgerechten serveren wij u een aardappelgarnituur en een salade. 

Indien u het wenst, bieden wij u de mogelijkheid om extra verse frieten te bestellen, 2,5 per schaal.

* Heeft u een allergie of dieetwensen? Informeer naar onze mogelijkheden.





* Heeft u een allergie of dieetwensen? Informeer naar onze mogelijkheden.

NAGERECHTEN
ALLE NAGERECHTEN  | 7,5

KAASPLANK  | + 3,5

Vier soorten kaas geserveerd met compote, 
suikerbrood en walnoten

CRÈME BRÛLÉE
Met een door u gekozen Bols likeur geflambeerd

VANILLE IJS
Met meringue en schuim van vruchten

YOGHURT DESSERT
Cheesecake, ijs en sponscake

RED VELVET
Mascarpone, bietensorbetijs, taart en koffiegel

GRAND DESSERT  | + 3,5

Een variatie van verschillende desserts

Afsluiters
KOFFIE OF THEE 

Naar keuze | vanaf 2,75

IRISH COFFEE
Met Irish Whiskey | 8

FRANCE COFFEE
Met Grand Marnier | 8

SPANISH COFFEE
Met Tia Maria | 8

ITALIAN COFFEE
Met Amaretto | 8




