ZIN IN IETS ANDERS?
Poké Bowl
met gebakken biefstukpuntjes
met gerookte zalm
met sappige kipstukjes
Frisse maaltijdsalade met gerookte zalm of
geitenkaas en Heikamps Oerbrood
Frisse maaltijdsalade met biefstukpuntjes
geserveerd met Heikamps Oerbrood
Malse kipsaté met Oerfriet, mayonaise en
rauwkostsalade
Fish & Chips gebakken kibbeling, Oerfriet,
mayonaise en rauwkostsalade
Biefstuk geserveerd met Oerfriet of
Heikamps Oerbrood, een gemengde
salade en voorzien van een rijke jus

WIJ SERVEREN
HEERLIJK VERS GEDRAAID
BOERENSOFTIJS!

€ € 17,50
€ € 16,50
€ € 15,50
€ € 12,50
€ € 17,50
€ € 17,50
€ € 17,50

€ € 19,50

DESSERTS
Wie holt van mekear ijs Een romantisch ijsfeest
voor 2 personen
€ € 12,50
Guilty Pleasure Plank Ongegeneerd genieten
van een zoete verleiding voor twee
€ € 11,50
Vruchtensorbet Vanille-ijs met vers fruit,
aardbeiensaus en slagroom
€ € 7,25
Vanille-ijs Met bosvruchten,
knapperige muesli en slagroom
€ € 6,75
Coupe Vanille Vanille-ijs met slagroom
€ € 4,00
Basje Vanille-ijs met advocaat, boerenjongens
en slagroom
€ € 7,00
Flipje Vanille-ijs met warme kersen, slagroom
€ € 6,50
Coupe Noisette met slagroom
€ € 6,50
Kinderijsje Kabouterbeker Een vrolijke beker gevuld
met vanille-ijs
€ € 3,25
Chocolademousse Huisgemaakt met slagroom
en chocoladesaus
€ € 6,50
Romige Monchou met kersen, slagroom en
Bastognecrunch
€ € 6,75
Crème Caramel met slagroom
€ € 6,50
Dame blanche Vanille-ijs met chocoladesaus
en slagroom
€ € 6,50
Fruitsalade Vers gesneden fruit van het seizoen
€ € 6,50

ALLE BOVENSTAANDE PORTIES KUNNEN OOK IN
SENIORENFORMAAT BESTELD WORDEN.

HEIKAMPMENU
Soep: ‘Reurlse’ groentensoep, Italiaanse tomatensoep
of Franse uiensoep
Pannenkoek: Naturel / mager gerookt spek / appel of
ouderwets vet spek
Dessert: IJscoupje van vers boerensoftijs of
koffie/thee
€ € 17,50

KIJK OOK EENS BIJ DE
SPECIALE THEE- EN
KOFFIESELECTIES IN ONZE
DRANKENKAART VOOR
EEN VERRASSEND
LEKKERE AFSLUITER.

VOLG ONS
INSTAGRAM: @deheikamp
FB: /DeHeikamp

PANNENKOEKEN

SPECIALITEITEN

ZOETE PANNENKOEKEN

LUNCHGERECHTEN
Stevige Boerenomelet met ham, kaas, champignons
prei, ui en wit of bruin Heikamps Oerbrood
€ € 11,50
Frisse maaltijdsalade met geitenkaas of gerookte
zalm geserveerd met Heikamps Oerbrood
€ € 12,50
Frisse maaltijdsalade met gebakken biefstukpuntjes
geserveerd met Heikamps Oerbrood
€ € 17,50
Tosti ham en kaas met rauwkost
€ € 4,75
Italiaans broodje Heikamps Oerbrood met tomaat
gegratineerde kaas en Italiaanse kruiden
€ € 6,25
Broodje Van Dobben kroket 2 rundvleeskroketten
met wit of bruin brood, boter en mosterd
€ € 8,00
Boerentosti Geitenkaas met boeren bruinbrood,
honing en krokante bacon
€ € 7,00
Uitsmijter ham of kaas met 3 verse scharreleitjes
en met wit of bruinbrood
€ € 8,00
Heikamps Oerbrood belegd met ossenworst,
een Reurlse bal of luxe seizoensproducten
€ € 9,00
Heikamps Oerbrood belegd met rundercarpaccio
€ € 9,50
Rundercarpaccio met pesto, pijnboompitjes
oude Reypenaer VSOP en rucola
€ € 8,50

VOORGERECHTEN
Onze soepen zijn huisgemaakt en worden geserveerd
met Heikamps Oerbrood (ook in kinderformaat)
‘Reurlse’ groentesoep rijk gevulde groentesoep
van vers getrokken bouillon
€€
Italiaanse tomatensoep romige licht gekruide
tomatensoep
€€
Franse uiensoep stevige uiensoep gegarneerd
met kaas
€€
Soep van het seizoen
€€
Heikamps Plaatje Oerbrood met kruidenboter,
knoflooksaus en pesto
€€

Pannenkoek met appel, krenten en
rozijnen
Pannenkoek met boerenjongens en
poedersuiker
Pannenkoek met monchou
kersen en bastognecrunch
Pannenkoek met boerensoftijs,
slagroom en chocoladesaus
Pannenkoek met ananas
Pannenkoek met krenten en rozijnen
Pannenkoek met warme kersen en
slagroom
Pannenkoek met appel
Pannenkoek naturel met stroop en suiker
Pannenkoek met gember
Pannenkoek vers fruit & vanillecrème
Pannenkoek s’More verliefd met aardbeienroom, vanille ijs en rood fruit. De liefde van
Carel voor zijn Mathilde komt tot uiting op
deze pannenkoek. Proost op de liefde
met ons eigen Hartenbier

€ € 10,50
€ € 11,50
€ € 14,00
€ € 12,50
€ € 9,25
€ € 9,00
€ € 13,50
€ € 9,00
€ € 7,50
€ € 10,00
€ € 11,00

€ € 14,00

HARTIGE PANNENKOEKEN

5,50
5,50
6,50
5,00

Pannenkoek met prei, boerenachterham
en belegen kaas
Pannenkoek met Achterhoekse gedroogde
metworst
Pannenkoek met spek en belegen kaas
Pannenkoek met verse champignons
Pannenkoek met boerenachterham en
verse champignons

€ € 12,50
€ € 9,00
€ € 11,50
€ € 9,00
€ € 10,00

ZOET/HARTIGE PANNENKOEKEN

‘Achterhoekse’ spekpannenkoek
Zo namen de boeren hem vroeger koud mee
naar het land. U krijgt deze pannenkoek warm
geserveerd. Een stevige pannenkoek, te
verkrijgen in twee soorten spek: ouderwets
vet spek óf mager gerookt spek
Pannenkoek met ui, champignons, prei
en tomaat
Pannenkoek met boerenachterham
en belegen kaas
Pannenkoek met belegen kaas

Pannenkoek met appel, spek en kaas
Pannenkoek met ananas en belegen kaas
Pannenkoek met spek en appel
Pannenkoek met Achterhoekse gedroogde
metworst en ananas

€ € 13,50
€ € 12,50
€ € 10,00
€ € 11,00

€ € 9,50
€ € 12,00
€ € 11,50
€ € 10,50

ALS ENIGE IN NEDERLAND BAKKEN WIJ PANNENKOEKEN MET
GRAAN VAN EIGEN LAND (NAAST DE HEIKAMP), ZO VAN BOER
NAAR BORD!
5,50

Wij komen graag bij u aan tafel afrekenen
Groepen vanaf 10 personen brengen wij 1 rekening

HEEFT U EEN
ALLERGIE? MELD
HET BIJ ONS!

KINDERPANNENKOEKEN
Een naturel pannenkoek met speciale poedersuikervorm.
Kies je favoriet: Kabouter, Roekoe of Klimbos. Versier je
pannenkoek zelf met heerlijke rijstsnoepjes
€ € 7,50
Liefdespad pannenkoek Een naturel pannenkoek met een hartjes poedersuikervorm die je
zelf mag versieren met heerlijke rijstsnoepjes
€ € 7,50
Marshmallow pannenkoek Een overheerlijke
pannenkoek met gekarameliseerde wolken
schuim van marshmallows
€ € 8,50
Pannenkoek met vanilleroom en mini smarties
€ € 9,50
Poffertjes met poedersuiker en roomboter,
12 stuks
€ € 5,75

BIJ DE KINDERPANNENKOEKEN KRIJG
JE EEN HEITJE. MET DEZE MUNT KUNNEN
DE KINDEREN NAAR DE HEITJESHUT
VOOR EEN AARDIG-HEITJE.

Dwars door de Moestuin Nederlands Kampioen
2017-2018 “De opmaak en smaak op het
bord deed niet onder voor een
sterrenrestaurant.”
Kip Korma Kampioenspannenkoek NK2015 (2e)
Pannenkoek met malse kip in Indiase curry
met geschaafde amandel
Kolde Drukte Winnaar vakjuryprijs NK2014
Met gember, kaas en ananas. Koud is deze
pannenkoek zeker niet. Druk hebben we ons
wel gemaakt om van deze pannenkoek iets
speciaals te maken
Kiplekker
Met huisgemaakte kipragout volgens
Oma Greet’s recept
Italiaanse Pannenkoek
Met tomaat, kaas en Italiaanse kruiden
Stoer’n Boer’n
Pannenkoek met spek, ui, champignons
en een scharreleitje
Vrolijke Frans
Pannenkoek met brie, boerenachterham,
prei, rucola en pijnboompitjes
Reurlse Pannenkoek
De klassieker met Achterhoekse
gedroogde metworst en spek
Topper van 2011
Blauwe kaas, peer, walnoten en honing
Ut best van Oost en West
Pannenkoek met gerookte zalm, mee
gebakken scharrelei, verse bladspinazie,
pijnboompitjes en kappertjesdressing
Geitenbrei
Pannenkoek met mager gerookt spek,
geitenkaas, pijnboompitjes en honing
Pannenkoek Pulled Pork
Met mesclun sla, frisse appel en smokey
barbecuesaus
Hete Bliksem
Pannenkoek met appelcompote, kaneelroom en walnoten

€ € 16,25

€ € 15,00

€ € 13,25

€ € 14,50
€ € 12,00

€ € 13,25

€ € 14,50

€ € 11,25
€ € 14,50

€ € 15,00

€ € 14,75

€ € 16,00

€ € 14,00

ONZE BIERCOLLECTIE
Op de achterzijde van de drankkaart vindt u onze
biercollectie in de vorm van een schijf. De kleuren
geven verschillende smaakcategorieën weer.
Sommige kleuren vindt u terug bij de gerechten.
Smaakvolle suggesties die onze biersommelier
speciaal voor u heeft samengesteld.

ONZE BIEREN
Grolsch Pilsner 5.0%, 0,3l van de tap
Grolsch Pilsner 5.0%, 0,5l van de tap
Grolsch Pilsner 0.0%, 0,3l fles
Hartenbier 6.5%, 0,5l fles
Grolsch Session IPA of Grolsch Herfstbok
0,3l van de tap (wisseltap)
Grolsch Weizen 5.1%, 0,3l van de tap
Grolsch Weizen 5.1%, 0,5l van de tap
Grolsch Weizen 0.0%, 0,3l fles
Grolsch Radler 2.0% of 0.0%, 0,3l fles
De Molen Hop en Liefde 4.8%, 0,3l fles
La Chouffe 8.0%, 0,25l van de tap
De Molen Vuur en Vlam 6.2%, 0,3l fles
Jopen Mooie Nel 6.5%, 0,3l fles
Westmalle Tripel 9.5%, 0,3l fles
La Trappe Quadrupel 10.0%, 0,3l fles

€€
€€
€€
€€

3,25
5,25
3,25
9,75

€€
€€
€€
€€
€€
€€
€€
€€
€€
€€
€€

4,00
3,50
5,75
3,50
3,25
3,75
4,00
4,50
4,75
5,25
5,25

HARTENBIER
De Heikamp verrast… Met bier om van te houden:
Hartenbier. Een fris, licht bier met een fijne
schuimkraag. Vol overgave door ons zelf gebrouwen
met champagnegist. Speciaal voor bijzondere,
vrolijke, intieme en natuurlijk feestelijke gelegen‑
heden. Proef de passie voor het leven. Een proost op
de liefde!

VOLG ONS
INSTAGRAM: @deheikamp
FB: /DeHeikamp

PROEF DE PASSIE!
COCKTAILS

Love Latte

Caramel Kiss

Aardbeienshake

Gin Tonic met limoen, verse munt en gember
€ € 8,50
Sex on the beach Smirnoff vodka, Peachtree,
cranberrysap en sinaasappelsap
€ € 7,00
Mojito Bacardi Blanca rum, verse munt, rietsuiker
en bruisend tafelwater
€ € 8,00

Gin Tonic

SHAKES & MILKS

BRUISENDE LIEFDE

MILKSHAKES
Latte macchiato

KOFFIE & THEE

Vanilleshake

Geniet van onze smaakvolle melkcreaties op basis van
verse romige melk en de beste ingrediënten. Deze worden
geserveerd zonder ijs voor een pure smaakbeleving.

Frissechino

Aardbeienshake
Vanilleshake verkrijgbaar in het voorjaar
Hazelnootshake verkrijgbaar in het najaar
Karamelshake

WARME SPECIALS

Wij serveren u gevarieerde koffiesmaken van exclusieve
koffiebonen en diverse theemelanges van Watts & Willson.
Alle koffieproducten zijn ook in décafé te bestellen.

Café Crème
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Flat white
Espresso Macchiato
Irish / Spanish / French / Italian Coffee

Laat u verleiden door de romige mildheid van onze
latte en de zoete passie van de zomerkoning.

MELK IS GOED VOOR ELK

2,40
2,30
3,75
2,60
2,60
3,20
3,95
2,45
6,50

HEIKAMPS HEAVEN
De zoete smaak van liefde brengt u in hemelse
sferen. In de zomer serveren we deze latte met
vanille, in de winter met hazelnoot.
Special latte

€ € 3,65

THEE

Laat u verleiden met een vleugje van uw favoriete
smaak in de koffie. U kunt kiezen uit de smaken:
Aardbei, Vanille/Hazelnoot of Karamel.
€ € 3,10
€ € 3,30

KOUDE SPECIALS
FRISSECHINO
Een frisse cappuccino gemaakt met koude
melk/foam met een verrassende twist van karamel
en verkoelende ijsblokjes.
€ € 3,65

Thee
Verse muntthee
Verse gember-sinaasappelthee

€ € 2,40
€ € 3,20
€ € 3,20

€€
€€
€€
€€
€€

2,75
3,25
2,45
2,25
2,65

LEKKERS VOOR ERBIJ
Liefdesbol Hazelnootschuimbol met slagroom
Edel Elstar Appelgebak zonder slagroom
Edel Elstar Appelgebak met slagroom
Kaneelcake zonder slagroom
Krentenwegge met roomboter
Wafel met slagroom
Wafel met warme kersen
Poffertjes met roomboter en poedersuiker
Guilty Pleasure Plank Ongegeneerd genieten
van een zoete verleiding voor twee

Vanilla & Cream - Rooibos
English Blend - Black tea
Chai & Vanilla - Black tea
Raspberry & Pomegranate - Green tea
Lemongrass Citrus & Rose - Green tea
Earl Grey Twist - Black tea

CAFÉ VARIÉ

Café Varié
Cappuccino Varié

Warme Chocomel
Warme Chocomel met slagroom
Koude Chocomel
Melk / Karnemelk
Fristi

Een warm samenspel van koffie en karamel onder
een deken van romig melkschuim.
€€
€€
€€
€€
€€
€€
€€
€€
€€

3,10
3,10
3,10
3,10

LOVE LATTE

CARAMEL KISS

KOFFIE

€€
€€
€€
€€

€€
€€
€€
€€
€€
€€
€€
€€

€ € 20,00
€ € 25,00

KOUDE DRANKEN
WIJNEN
Himmelstiegel Grüner Veltliner, Oostenrijk,
Uitdagend, droog en fris
Claro Wit Chardonnay / Sauvignon Blanc, Chili,
Fruitig, fris en rond
Muriel Rioja Reserva 2014 Tempranillo, Spanje,
Rijp, vol en verfijnd
Claro Rood Cabernet Sauvignon / Malbec, Chili,
Vol, rond en sappig
Moezel
Claro Rosé

€ € 5,75
€ € 4,00
€ € 5,75
€ € 4,00
€ € 3,75
€ € 4,00

VERSE SAPPEN
Vers geperste Jus d‘orange middel
5,00
3,50
4,00
3,25
2,75
4,75
6,25
5,75

€ € 11,50

BORRELGENOT
Bittergarnituur gemengd, 12 stuks
Van Dobben bitterballen met mosterd, 8 stuks
Heikamps Plaatje Oerbrood met kruidenboter,
knoflooksaus en pesto
Krokante kaasloempia’s met chilidip, 6 stuks
Borrelmix, gezouten pinda’s en borrelnoten
Borrelplateau voor 2 personen

‘Stiekem Verliefd’ samen genieten van een fles
hartenbier en een smaakvol borrelplateau
‘Stiekem Verliefd’ samen genieten van een fles
rose prosecco en een smaakvol borrelplateau

€ € 4,00

TAFELWATER
Sourcy Rood / Sourcy Blauw 0,75 ltr
Karaf tafelwater plat of bruisend, 0,75 ltr

€ € 4,50
€ € 2,50

FRISDRANKEN
Lipton Ice Tea sparkling of green tea
Pepsi Cola / Pepsi Max/ Sinas / 7-up
Royal Club Bitter Lemon / Tonic /
Cassis / Ginger Ale / Rivella / Dubbelfris
Sourcy Rood / Sourcy Blauw
Royal Club Tomatensap / Druivensap / Appelsap

€ € 2,75
€ € 2,50
€ € 2,65
€ € 2,50
€ € 2,65

€ € 8,50
€ € 6,25
€ € 5,00
€ € 6,25
€ € 4,75
€ € 13,00

ZIN IN EEN BIERTJE?
KIJK ACHTEROP
DEZE KAART VOOR ONZE
BIERCOLLECTIE.

