
 

 

 

 

Bilderberg Hotel Résidence Groot Heideborgh | Hogesteeg 50, 3886 MA 

Garderen, +31 (0)577 46 700 | heideborgh@bilderberg.nl. 

 

Wij verwelkomen u graag in Restaurant Het Element. 

Op afstand, maar nog altijd even gastvrij! 

Omdat wij graag al onze gasten willen laten genieten, 
vinden wij het belangrijk om zoveel mogelijk rekening te 

houden met eventuele dieetwensen. Wanneer u deze vooraf 
aan ons kenbaar maakt, zorgen wij voor een onvergetelijk 
verblijf. Heeft u vragen omtrent allergenen? Vraag het ons 

gerust, wij informeren u graag. 

U kunt dagelijks van 12.00 uur tot 17.00 uur van onze 
lunchkaart bestellen.  

Voor het diner hanteren wij een wisselende kaart. Informeer 
gerust bij ons welk menu vandaag van toepassing is. 

Houd u er alstublieft rekening mee dat reserveren voor het 
diner noodzakelijk is. Geniet van een overheerlijke, 

onvergetelijke avond in ons restaurant.   

RESTAURANT HET ELEMENT 

https://www.bilderberg.nl/garderen/residence-groot-heideborgh/
mailto:heideborgh@bilderberg.nl
mailto:heideborgh@bilderberg.nl


 

 

MENUKAART 

LUNCH EN BORREL 

  

 

 

 

Wij verwelkomen u graag. Op afstand maar 

nog altijd gastvrij.  



Bilderberg Résidence Groot Heideborgh 
 

Wij bieden u een dagelijks wisselend menu welke vers en ambachtelijk voor u wordt bereid. 

 Waar mogelijk maken wij gebruik van eerlijke, Hollandse en regionale producten. 

Namens het hele keukenteam een smakelijk diner en een fijn verblijf.  

 

  

Voorgerechten 

Salade van mungbonen met koriander, rode ui, granaatappel en citrusdressing € 11,50 

of 

Gemarineerde zalm met wasabi crème en pompoen hummus           € 12,95 

of 

Salade serranoham met een gel van pomodori en zoet/zure cantaloupe meloen € 11.95 

of 

Soep van licht gerookte knolselderij met bosui     € 8.50 

 

 

 
Hoofdgerechten  

Ravioli van bospaddenstoelen met Parmezaanse kaas en beukenzwammen € 24,50 

of 

Snoekbaarsfilet met vadouvan saus en seizoensgroenten   € 26.50 

of 

Geroosterde parelhoen met honing-tijmjus                                    € 27.50 

 

 

 

 

 

 

Dessert 

Trifle van roomkaas met rabarber, boeren vanille-ijs en crunch van oreo € 8.95 

of 

Gebakken wortelcake met hangop en frambozensorbet                             € 8.95 
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Wij bieden u een dagelijks wisselend menu welke vers en ambachtelijk voor u wordt bereid. 

 Waar mogelijk maken wij gebruik van eerlijke, Hollandse en regionale producten. 

Namens het hele keukenteam een smakelijk diner en een fijn verblijf.  

 

 

 

 

 

  

Voorgerechten  

Salade van geitenkaas met gerookte bietensiroop en walnoten    € 11.50 

of 

Rilette van forel met saffraan crème, kruidenolie en gemarineerde venkel  € 12.95 

of 

Carpaccio van Black Angus rund met truffel crème en Parmezaanse kaas  € 11.95 

of 

Paddenstoelen bouillon met beukenzwammen en peterselie    € 8.50 

 

 

Hoofdgerechten 

Tortelone ricotta/spinazie met seizoensgroenten en Parmezaanse kaas   € 24.50 

of 

Gegrilde doradefilet met bieslook beurre blanc      € 27.50 

of 

Livar varkenshaas met groene pepersaus      €26.50 

 

 

 

 

 

 

Dessert 

Gebakken cheesecake met gemarineerde mango en bosvruchten ijs   € 8.95 

of 

Merenque met bosvruchten en yoghurt ijs      € 8.95 



Bilderberg Résidence Groot Heideborgh 

 

Wij bieden u een dagelijks wisselend menu welke vers en ambachtelijk voor u wordt bereid. 
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Voorgerechten 

Papadum met hummus verrijkt met mierikswortel, frisse salade en pompoenpitten € 11.50 

of 

Krabsalade met krokant zeewier en citroenolie          € 12.95 

of 

Rollade van lam met cranberry vinaigrette en een frisse salade       € 12.95 

of 

Biologische cherry tomatensoep met Italiaanse peterselie        € 8.50 

 

 

 

 

Hoofdgerechten 

Vegetarische kwark steak verrijkt met zongedroogde tomaten en een  

tomaten antiboise            € 23.50 

of 

Zalmfilet met gremolata beurre blanc en seizoensgroenten         € 26.50 

of 

Gebraiseerde rundersukade met rozemarijnjus en zoete aardappel crème     € 26.50  

 

 

 

 

 

 

 

Dessert 

Panna cotta met witte chocolade, atsina cress, chocolade crunch en aardbeiensorbet  € 8.95 

of 

Chocolade pecannoten taart met schuim van djeroek poeroet en cassis ijs            € 8.95 

 



BISTROKAART 
LUNCHKAART - GRAND CAFÉ 

 

BROOD 

(brood wit/bruin brasserie Vlaamsch Broodhuys) 

 

Gemarineerde zalm, saffraancrème    € 10,75 

Boerenham, truffelcrème          € 10,75 

Oude kaas, rode ui, gekookt ei     € 9,75 

 

 

EIERGERECHTEN 

Uitsmijter jonge kaas of ham       € 11,50 

Roerei, Grana padano       € 10,50 

Groentenomelet        € 11,50 

 

 

SOEP 

Biologische tomatensoep met bieslook    € 8,50 

Gerookte knolselderij soep met peterselie           € 8,50 

 

 

 



 

BISTROKAART 
BORRELKAART - GRAND CAFÉ 

 

BITTERGARNITUUR 

Kalfsbitterbal, per stuk       € 1,00 

Vegetarisch Old Amsterdam bitterbal, per stuk   € 1,50 

Warm gemengd bittergarnituur, 8 stuks     € 7,50 

Nacho’s met salsa dip       € 5,95 

Noten en olijven         € 6,75 

Hapjesplank Heideborgh voor 2 personen    € 17,95 

 

 

BIJ DE KOFFIE 

Appelkruimel gebak van de chef      € 5,25 

Healthy muffin         € 4,95 

 

 

 

 

 

 

Ons terras is geopend vanaf 12.00 uur 

Lunch kunt u bestellen van 12.00 - 17.00 uur 

Wij bewegen mee met de landelijke maatregelen en zien er naar uit dat er steeds meer mag en kan. 


