
 

 

Café-Restaurant Hermitage (groepen)  
 
In het prachtige selfservice restaurant kunt u uiteraard ook terecht met grotere groepen. Voor 
groepen boven de 10 personen zijn er meerdere lunches samengesteld welke u kunt reserveren 
voor uw gezelschap.  
 
De tafel staat prachtig gedekt voor u klaar om 12.30 uur waar u kunt genieten van een heerlijke 
lunch.  
 
Lunch  € 17,50 per persoon  
 

Parisienne brood belegd met wisselend beleg 

Soep van de dag 

Vers handfruit 

Kannen melk, karnemelk en mineraalwater 

 
 
Lunch “12 uurtje”  € 19,50 per persoon  
 

Parisienne brood belegd met wisselend beleg 

Kruidensalade met een gepocheerd eitje  

Zacht bolletje met rundvlees kroket van de Bourgondiër en mosterd 

Soep van de dag 

Vers handfruit 

Kannen melk, karnemelk en mineraalwater 

 
 
Noot;  

- Overige dranken zijn verkrijgbaar op verzoek tegen betaling;  
- Betaling kan plaatsvinden per pin of creditcard;  
- Allergieën kunt u uiteraard doorgeven. Graag bij reservering vermelden.  

 
 
 
Reserveren?  
Bel gerust met het restaurant op telefoonnummer +31 (0)20 530 74 83   
of mail uw reservering naar inforestaurant@hermitage.nl  
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Uitgeserveerd 2 gangen menu   € 29,50 per persoon  
 

Chef kok Patrick Goijaerts kan met zijn team op verzoek een uitgeserveerde lunch koken op basis 
van minimaal 10 gasten. 
 
De tafel staat dan prachtig gedekt voor u klaar en een medewerker zal u op uw wenken 
bedienen. U bent van harte welkom om 12.30 uur afsluitend met een koffie rond 15.00 uur.  
 

Wij vragen u voor uw gezelschap bij het reserveren uit onderstaande gerechten één menu samen 
te stellen:  

 

Voorgerechten;  

1) Gerookte zalm met curry mayonaise, zoetzuur van  komkommer, waterkers salade 

2) Vitello tonato, gebraden kalf met een tartaar van tonijn, tonijn saus kappertjes en rucola 

3) Salade van klassieke ras tomaten en mozzarella, baby spinazie en aceto balsamico 
dressing (vegetarisch) 

 

Hoofdgerechten; 

1) Kabeljauw langzaam gegaard, prei van de bbq, tomatengort en Hollandaise saus met 
groene kruiden mosterd 

2) Veluwse eendenborst met gebakken knolselderij, rode biet, pommes paille en krachtige 
jus met rode biet   

3) Romige fregola pasta met courgette mascarpone Parmezaanse kaas en verse basilicum 
(vegetarisch) 

 

Desserts optioneel á  € 5,75 per persoon;   

1) Huisgemaakte chocolade mousse met verse frambozen en geschaafde koffie chocola 

2) Citroen taartje met schuim van limoen  

 

Noot;  
- Alle dranken zijn verkrijgbaar op verzoek en zal op nacalculatie berekend worden;  
- Betaling kan plaatsvinden per pin of creditcard;  
- Allergieën kunt u uiteraard doorgeven. Graag bij reservering vermelden.  

 
Reserveren?  
Bel gerust met het restaurant op telefoonnummer +31 (0)20 530 74 83   
of mail uw reservering naar inforestaurant@hermitage.nl  
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