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3-GANGEN KEUZEMENU 29,50
THE CLASH OF THE CARPACCIO

NIEUW GEZICHT

Kleine trek maar toch zin in iets lekkers

Heerlijk genieten

Iedereen is welkom!

Laat je eens verrassen

MENU MAGAZINE

https://www.guldenberg.nl/frites
https://www.guldenberg.nl/
https://www.guldenberg.nl/brasserie


DE NATUUR AAN UW VOETEN
Ons hotel ligt tegen de Loonse en Drunense 
Duinen aan. Hier vindt u bos, heide en vooral 
veel zand. Het is een van de grootste stuif-
zandgebieden van West-Europa. De wind kan 
op veel plekken ongestoord waaien en dat 
zorgt voor een steeds veranderend landschap.

Dat, en het wisselen van de seizoenen, maken 
ieder bezoek weer een nieuwe belevenis. 
Vanuit ons hotel starten diverse wandel- en 
fietspaden die u langs de mooiste plekjes 
brengen, maar voor een kleine wandeling 
kunt u ook op ons eigen terrein blijven. In 
ons bosgebied van 21 hectaren is een leuke 
route van 2,5 kilometer uitgezet.

• Een pony verzorgen
• Een pony voeren
• Op avontuur met een ‘Shet’
• Een Shetlander knuffelen en aaien
• Samen op de foto

Kinderen onder de 10 jaar moeten begeleid worden door 
een volwassene. Deelname aan de Shetlander Experi-
ence is geheel op eigen risico.

Boek een afspraak bij de receptie om onze lieve Shetland 
pony’s te leren kennen. De Shetlander experience is gra-
tis, maar we nodigen u uit om een donatie te doen voor 
de ponyopvang in Lisserbroek. Hiervoor staat een col-
lectebus bij de receptie. Ook Princes Lea en Queen Pien 
zijn via deze organisatie gered.

SHETLANDER EXPERIENCE
Een leuke ervaring voor paardenliefhebbers 
van alle leeftijden 
Tijdens de Shetlander Experience mag u onder begeleiding 
van ons stalteam:  
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Uitgever
© Guldenberg Hotel

Contact
Vragen en of opmerkingen? 
U kunt ons bereiken via: 
reserveringen@guldenberg.nl

Aan dit nummer werkten mee 
De gehele keukenbrigade onder de 
bezielende leiding van Danny Luurssen. 
Fotografie: Franki Münninghoff.
Teksten: Ververs Tekst en Communicatie. 
Ontwerp en Opmaak: Kompaniet Design.

Distributie 
Deze editie telt 31.000 exemplaren en 
wordt huis aan huis verspreid in de regio 
rond Brasserie Het Verlangen en is 
verkrijgbaar in Brasserie Het Verlangen.

Abonneren
Op dit moment is het nog niet mogelijk 
om een abonnement te nemen op ons 
Menu Magazine. Als u ons regelma-
tig een bezoekje brengt, hoeft u geen 
nummer te missen. We verrassen onze 
gasten spoedig met een nieuwe editie.

Inhoud & Advertenties
Heeft u vragen over dit magazine? Of 
heeft u interesse om te adverteren? 
Neem dan contact met ons op. We horen 
graag van u.

Copyright © 2021 - Menu Magazine; 
Brasserie Het Verlangen. Niets uit 
deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, door middel van druk, fotoko-
pieën, geautomatiseerde gegevensbe-
standen of op welke andere wijze ook 
zonder voorafgaande schriftelijke toe-
stemming van de uitgever.

COLOFON

Over onze gerechten

VLEES
Wij bereiden veel 
soorten vlees, 
waaronder rund en 
varken. Maar ook 

gevogelte en wild. Ons rundvlees 
is afkomstig van het Black Angus 
ras. Een product van uitzonderlij-
ke kwaliteit dat wij graag op onze 
menukaart hebben. Het vlees kent 
een mooie marmering: dunne lijn-
tjes vet die voor extra smaak zor-
gen. Niet voor niets erg geliefd bij 
onze vaste gasten.
 
VIS
Onze visgerechten hebben het 
MSC-keurmerk. U eet bij ons dus 
alleen vis die volgens de streng-
ste en meest veelomvattende in-
ternationale milieustandaard voor 

wildvangstvisserijen is gevangen. 
Onze vis is niet alleen duurzaam 
gevangen, ook de smaakvolle be-
reiding door onze chef-kok zal u 
bekoren.

VEGETARISCH
Onze vegetarische gerechten 
doen u verlangen naar meer da-
gen zonder vlees. Ze zijn lekker, 
afwisselend en gezond. Onze 
groenten proberen we zoveel mo-
gelijk biologisch geteeld te ver-
krijgen. We werken hierbij zoveel 
mogelijk samen met vakmensen 
uit onze regio.

DIEETWENSEN
Wij respecteren alle diëten en ge-
loofsovertuigingen. We verzoeken 
u dit op voorhand aan te geven, zo-
dat wij hier te allen tijde rekening 
mee kunnen houden.

Welkom
Verrassend  3-gangen eten voor € 29,50
 
In 2017 onderging Hotel Guldenberg een eerste metamorfose. In 2020 
hebben we onze keukeninrichting totaal vernieuwd. Chef Danny Luurssen 
maakt hier de mooiste gerechten die we dankzij ons driegangenmenu 
voor een hele mooie prijs aan u kunnen aanbieden. En als dank voor 
het bestellen van een voor- en hoofdgerecht krijgt u het dessert van 
ons helemaal gratis.
 
Verantwoordelijk voor deze culinaire zonde is Danny Luurssen. De van 
origine Bossche keukenmanager met Indische roots heeft zijn ziel en 
zaligheid in onze gerechten gestopt. Hij verrast met een toegankelijke 
menukaart én een op en top beleving. Samen met zijn ambitieuze keuken-
brigade en bediening maakt hij van elk bezoek een bijzondere herin-
nering.
 
Om met de woorden van Vincent van Gogh te spreken:
What’s done in love, is done well.
 
Geniet van uw verblijf bij Brasserie Het Verlangen.  

GULDENBERG 12, 5268 KR Helvoirt 
reserveringen@guldenberg.nl
+31 (0)411-64 24 24

Keuken open van 7:00 – 21:00 uur
Borrelen kan tot 23:00 uur

ADRES / TIJDEN

mailto:reserveringen@guldenberg.nl 
mailto:reserveringen@guldenberg.nl
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HEERLIJK, DE LENTE IS ER WEER!

Asperges, aardbeitjes en nog veel meer mooie 
producten. De dagen worden langer en de 
temperaturen hoger. Ook wij verheugen ons 
op het seizoen waarin de zwaardere en rijke 
gerechten die we in de winter hadden, plaats 
gaan maken voor frisse en lichtere varianten. 
Het seizoen waarin allerlei mooie smaken 
bij elkaar komen. Mooie regionale producten 
zal ik in de keuken gaan gebruiken en deze 
op verschillende manieren toepassen. Pro-
ducten waarin de beleving centraal staat. De 
liefde voor de Indonesische keuken heeft ook 
altijd een plek op mijn menukaart. Deze in-
vloeden zijn niet weg te denken uit mijn ge-
rechten. Ook zoek ik de uitdaging om meer 
vegetarisch en ook veganistisch te koken. 
Dit komt bij ons zeer zeker niet op de tweede 
plaats maar heeft een prominente rol op de 
kaart. Het bijzondere van onze menukaart is 
dat er van Steak house gerechten tot aan Azi-
atische streetfood gerechtjes op staan. Diver-
siteit staat bij mij hoog in het vaandel en hoop 
ik iedereen te kunnen verblijden met mijn 
kookkunsten.
 
Mocht u nog specifieke wensen en/of vragen 
hebben, schroom dan niet om ze bij ons neer 
te leggen. Met veel plezier doen wij er alles 
aan om aan uw wensen te voldoen.

Eet smakelijk en lieve culinaire groeten. Danny Luurssen

Danny’s gerechten 
online te bekijken!
De gerechten van onze 
chefkok zijn nu ook on-
line te bekijken. Via ons 
Vimeokanaal:
vimeo.com/guldenberg
Houd dit kanaal dus in 
de gaten voor nieuwe 
recepten en informatie  
over onze brasserie.

https://vimeo.com/guldenberg
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NIEUW GEZICHT IN ONZE BRASSERIE
In Helvoirt kent (bijna) iedereen haar. 
In onze brasserie is ze een nieuw gezicht: 
Angelique van Gils. Ze vervult sinds medio 
juli 2020 de rol van restaurantmanager. 

Hoewel ze een echte Helvoirtse is, kwam Angelique tot voor kort pas voor 
het eerst écht bij De Guldenberg binnen. “Ik kende dit pand van vroeger 
als conferentieoord. Ik weet nog uit de tijd dat ik een klein meisje was dat 
je er moeilijk binnen kon komen. Het was alleen voor zakenmensen, niet 
voor recreatie. Hoe anders is het nu: iedereen is welkom.” 

Eerste kennismaking
Net na de komst van de nieuwe eigenaar in Guldenberg en de opening van 
Brasserie Het Verlangen, een kleine 3 jaar geleden, maakte ze voor het 
eerst kennis met de keuken. “Het was op het evenement Beetje Proeven 
in het HelvoirtHuis. Ik was wel onder de indruk ja. Het was echt heel lekker.”
 
Dat ze op dat moment kennismaakte met haar toekomstig werkgever kon 
ze toen nog niet bevroeden. “Ik werkte op dat moment nog aan mijn droom 
om een eigen theehuis te beginnen. Dat is helaas niet gelukt.” Angelique 
neemt desondanks een berg horeca-ervaring mee naar De Guldenberg. 

Ze werkte onder meer bij diverse lokale horecazaken in Helvoirt, maar ook bij de Efteling (waar ze evenementen en 
partijen draaide) en Hutten catering. 

In Brasserie Het Verlangen is Angelique onder meer verantwoordelijk voor het personeel, de gasten, de roosters 
en de bestellingen. Ze noemt haar werkgever ‘warm en heel hartelijk’. De eerste vier weken viel ze bovendien met 
haar neus in de boter. “Het was zomervakantie en het was heerlijk terrassenweer. We hebben met elkaar alle zeilen 
bijgezet en lekker doorgewerkt.”

Ambities
Angelique is ambitieus over wat ze wil bereiken als restaurantmanager: “Er werken goede mensen hier. Toch is het 
zaak om ons gastheerschap naar een hoger niveau te brengen. Gastvrijheid gaat erom dat je je gasten behandelt 
zoals je zelf in een zaak behandeld wilt worden. Je wilt gezien worden en bijvoorbeeld niet een half uur moeten 
wachten op een drankje. Dat vraagt om inzicht en training.”
Gastheerschap werkt volgens Angelique twee kanten op: “De keuken maakt prachtige gerechten die met een be-
paalde beleving opgediend dienen te worden zodat de creatie perfect overkomt en de totaalbeleving bij de gasten 
blijft hangen. En andersom kun je supervriendelijk en attent bedienend personeel hebben, maar als je keuken dan 
niet op en top zaken presenteert, dan doe je je gast tekort. De eerste indruk moet gewoon goed zijn.”

Wat elke gast volgens Angelique zeker moet weten? “Brasserie Het Verlangen ligt in het bos verscholen en vormt 
een heerlijke plek voor ontspanning. Daar moet je zeker een keertje hebben gegeten.”

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over onze brasserie? Deel ze dan met ons! 
We werken elke dag aan onze service en gastvrijheid en doen er alles aan u als gast optimaal te bedienen. 
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Warm Brie
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Steak sandwich | Steak sandwich
Gegrilde angus beef | pepersaus | kruidenboter
Grilled angus beef | pepper sauce | herb butter

Eggs Benedict | Eggs Benedict
Wilde Alaska zalm (gerookt) | gepocheerde eieren | briochebrood | hollandaisesaus 
Smoked, wild Alaska salmon | poached eggs | brioche | hollandaise sauce 

Vega Eggs Benedict | Veggie Eggs Benedict
Gepocheerde eieren | spinazie | briochebrood | hollandaisesaus 
Poached eggs | spinach | brioche | hollandaise sauce 

Warme brie | Warm Brie
Warme boerenbrie | walnoten | biologische honing
Warm farmers brie | walnuts | organic honey

Niçoise  |  Niçoise
Kort gebakken tonijn | gekookt eitje | haricots verts  | ansjovis  | olijvendressing
Seared tuna | hard-boiled egg  | green beans  | anchovies  | olive dressing

Luxe Sandwiches | Luxurious sandwiches
U kunt kiezen uit vers gebakken wit of donker zuurdesembrood / Available on fresh-baked white or wholemeal sourdough bread

15.50

14.50

14.50

8.50

15.50

6.50
6.50
4.50
6.50
6.95
6.95
6.50
9.50
9.50
10.50

Broodjes | Sandwiches 
U kunt kiezen uit vers gebakken wit of donker zuurdesembrood / Available on fresh-baked white or wholemeal sourdough bread

Rosbief | Roast beef
Tonijnsalade | Tuna salad
Ambachtelijke beenham | Artisan ham
Gezond | Healthy sandwich
Oude kaas | Mature cheese 
Jong belegen | Cheese 
Kip kerrie | Chicken curry
2 Oma Bob’s draadjesvleescroquetten | 2 Oma Bobs meat croquettes
4 Oma Bob’s groentecroquetten | 4 Oma Bobs vegetable croquettes
4 Oma Bob’s garnalencroquetten | 4 Oma Bobs shrimp croquettes

ALL DAY LUNCH

Vegetarisch
Veggie

Symbolen verklaring | Symbol explanation

Vegan
Vegan

Zonder gluten
Gluten free

Speciaal gerecht
Special dish
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Club Sandwich ‘Het Verlangen’
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Club sandwich het Verlangen | The Verlangen club sandwich
Getoast brood | kipfilet | bacon | gemengde salade | tomaat | cheddar kaas
Toasted bread | fillet of chicken | mixed salad | tomato | cheddar cheese

Club zalm | Club salmon
Getoast brood | gerookte zalm | gemengde salade | radijs | tomaat | limoenmayonaise
Toasted bread | smoked salmon | mixed salad | radish | tomato | lime mayonnaise

Club mega-tosti | Club mega-toastie
Beenham | cheddar kaas | bacon | ui | jonge kaas | chilimayonaise
Ham | cheddar cheese | bacon | onion | Dutch cheese | chilli mayonnaise

15.50

15.50

  
  9.50

Clubs  | Club sandwiches

‘Build your own’ uitsmijter of omelet | Build your own fried eggs or omelette 
Drie gebakken eieren geserveerd ‘sunny side up’ op wit of donker zuurdesembrood
Three fried eggs, served sunny side up on white or wholemeal sourdough bread

Omelet geserveerd met een slaatje met wit of donker zuurdesembrood
Omelette served with a side salad and white or wholemeal sourdough bread

Kies je eigen toppings 
Kaas 0.50 | ham 0.50 | bacon 0.50 | rosbief 1.50 | tomaat 0.50 | paddestoelen 0.50 | ui 0.50 | kruiden 0.50

Choose your own toppings
Cheese 0.50 | ham 0.50 | bacon 0.50 | roast beef 1.50 | tomato 0.50 | mushroom 0.50 | onion 0.50 | herbs 0.50

Uitsmijters en Omeletten | Fried eggs and omelettes
9.00

Tosti’s | Toasties 
U kunt kiezen uit vers gebakken wit of donker zuurdesembrood / Available on fresh-baked white or wholemeal sourdough bread

6.50
6.50
6.50

Tosti beenham & kaas | Ham & cheese toastie
Tosti kaas | Cheese toastie
Tosti geitenkaas pesto & tomaat | Goat cheese, pesto & tomato toastie

ALL DAY LUNCH
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Burrata salad

foto:
Burrata salade
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Soepen | Soups 

Italiaanse tomatensoep | Italian tomato soup  6.00
Soep van de dag | Soup of the day 5.50

Onze salades en soepen worden geserveerd met brood of verse frites
Our salads and soups are served with bread or fries

ALL DAY LUNCH & DINNER

Maaltijdsalades | Main course salads
Klassieke Caesar salad | Classic Caesar Salad  14.50

Little gem sla | biologische boerderijkip | ansjovis | klassieke dressing | knoflookcroutons | 
parmezaanse kaas | crispy pancetta | gepocheerd scharreleitje

Little gem lettuce | organic free-range chicken | anchovies |classic Caesar dressing | garlic croutons | 
parmesan cheese | crispy pancetta | free-range poached egg

3 gamba’s (ipv kip) | 3 Prawns (replaces chicken) + 6.50

Geitenkaas salade  | Goat’s cheese salad  14.50
Gemengde blad sla | regionale geitenkaas | witlof | ambachtelijk gebrande nootjes | 

stroop van aceto balsamico | chutney van peer
Mixed salad | goats cheese | chicory leaf | artisan roasted nuts | balsamico syrup | pear chutney

Salade hummus & falafel  | Hummus & falafel salad  14.50
Gemengde bladsla | hummus | falafel | harissa dressing | granaatappel

Mixed salad | hummus | falafel | harissa dressing | pomegranate

Salade gegrilde zalm | Grilled salmon salad 19.50
Verse zalm van de grill | limoendressing | tomaat | radijsjes 

Freshly grilled salmon | lime dressing | tomato| radishes 

Salade beef teryaki | Beef teriyaki salad  14.50
Kort gebakken ossenhaas | sesam | teryaki | rettich | cashewnoten | spaanse peper

Seared beef tenderloin | sesame seeds | teryaki sauce | radish | cashew nuts | spanish peppers

Gamba a la plancha | Grilled Prawn salad 17.50
Gepelde gamba’s a la plancha | knoflook | limoen | gemarineerde tomaatjes| verschillende slasoorten | aïoli

Grilled, peeled prawns | garlic | lime, marinated tomatoes | mixed salad | aioli

Burrata salade | Burrata salad 14.50
Panzanella | diverse tomaten | burrata | geroosterde knoflookolie

Panzanella | variety of tomatoes | burrata | roasted-garlic oil
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Mexican loaded fries

foto:
Mexican loaded fries
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Comfort food | Comfort food 9.90

Kleine trek, maar toch zin in iets lekkers? Probeer onze selectie van comfort food. 
Gebaseerd op onze à-la-cartegerechten, maar dan een kleine portie geserveerd in een bowl.

Do you want a quick bite but still fancy something really tasty? Try our selection of comfort food bowls, 
based on our a là carte dishes but served as a small portion in a bowl.

Loaded fries | Loaded fries 7.50

Geniet van een portie verse friet met een heerlijke topping.
Enjoy a portion of fries loaded with a delicious topping.

Paella met kip, vis of vega | Paella with chicken, seafood or vegetables
Kabeljauw Singapore | Cod Singapore

Nasi rames met vlees of vega | Rice with meat or veggie alternative
Short rib van de Green Egg | Short rib grilled on the Green Egg 

De Italiaan | The Italian 
Parmezaanze kaas | crispy pancetta | bosui | basilicum mayonaise 

Parmesan cheese | crispy pancetta | spring onion | basil-infused mayonnaise
De Mexicaan | The Mexican

Avocado | jalapeno peper | crème fraîche | tomaten salsa | kidneybonen
Avocado | jalapeno pepper | crème fraîche | tomato salsa | red kidney beans

De Monagask | The Monocan
Verse truffel | parmezaanze kaas | truffelmayonaise 

Fresh truffle  | parmesan cheese | truffel-infused mayonnaise
De Javaan | The Javanese

Saté saus | cashew crumble | sriracha saus | gebakken uitjes | kewpie mayonaise
Saté sauce | cashew crumble | sriracha sauce | fried onion | kewpie mayonnaise



Potstickers

foto:
Bento box + 
potstickers

Bento box
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Voorgerechten | Starters 10.00

ALL DAY DINNER
3-GANGEN KEUZEMENU 29,50

3-COURSE MENU 29,50

Potstickers | Potstickers
Gestoomd en gebakken dim sum | chinese dipsaus | vlees, vis of vega vulling

Steamed and fried dim sum | chinese dip sauce | meat, fish or vegetable filling

Scampi’s | Scampi 
8 scampi’s | romige chilisaus | bosui 

8 scampi | creamy chilli sauce | spring onion 

Falafel slider | Falafel slider
Brioche broodje | hummus | falafel | spicy yoghurt | granaatappel

Mini-brioche | hummus | falafel | spicy yoghurt | pomegranate

De zee | The sea 
Hollandse garnaaltjes | makreel | gerookte zalm | kropsla | cocktailsaus | boter | toast
Holland’s shrimp | mackerel | smoked salmon | lettuce | cocktail sauce | butter | toast

Char siu steamed buns | Char siu steamed buns 
Char siu krokant spek | gembermayonaise | rauwkost | sambal

Char siu crispy pork | ginger mayonnaise | vegetable salad | sambal

Bentobox (2 pers) | Bento box (2 pers) 20.00
Verschillende aziatische voorgerechten gepresenteerd in een Bentobox

An assortment of oriental starters presented in a Bento box  

Soepen met broodplank | Soups with bread board
Italiaanse tomatensoep | Italian tomato soup

Soep van de dag | Soup of the day

Plank brood met dipjes | Bread and dips 4.50



Sole



17

Alle hoofdgerechten 19.50 | All main courses are 19.50
Gratis dessert bij voor- en hoofdgerecht | Free dessert with starters and main course

ALL DAY DINNER

Hoofdgerechten | Main courses 19.50

 Kabeljauw Singapore | Cod Singapore  
Kabeljauw in licht pikante saus | bananenblad | Singapore noodles  

Cod in mild spicy sauce | banana leaf | Singapore noodles

Saté van de haas | Satay pork 
Varkenshaas saté | grootmoeders satésaus | zoetzure komkommertjes | kroepoek
Satay pork | grandma’s satay sauce | sweet ‘n’ sour cucumbers | prawn crackers

Vegetarische Saté | Vegetarian satay
Vegetarische saté | grootmoeders satésaus | zoetzure komkommertjes | cassave
Veggie satay | grandma’s satay sauce | sweet ‘n’ sour cucumbers | cassava chips

The Gulden Burger 
200 gram black angus beef | sesambol | kropsla | tomaat | augurk | bacon | cheddar kaas | verse friet  

200 grams black angus beef | sesame-seed bun | lettuce | tomato | gherkins | bacon | cheddar cheese | fries.

Pita falafel | Pita falafel
Grote pita | burger van falafel | spicy yoghurt | gekarameliseerde uien | dips

Large pita | falafel burger | spicy yoghurt | caramelized onion | dips

Paella naar keuze | Paella your way
Kies uit kip, vis, schaal en schelp, vegetarisch of mengsel van alles

Choose from chicken, fish and seafood, vegetarian of a mixture of everything

Zeetong | Dover sole (+ 7.50)
Zeetong | botersaus | kappertjes | verse friet | salade | peterselie

Dover sole | butter sauce | capers | fries | side salad | parsley

Gulai Nangka | Gulai Nangka
Indonesische curry van jackfruit | nasi kuning | acar campur

Indonesian curried jackfruit | yellow rice | mixed sweet and sour vegetables
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Green Egg combo
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VOOR DE VLEESLIEFHEBBERS | MEAT-LOVERS MENU

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met verse friet en seizoensgroenten
Our main courses are served with delicious fries and seasonal vegetables

Voorgerechten | Starters 10.00 
Carpaccio a là René 

US black angus | rode ui | truffelmayonaise | oude kaas | pijnboompitten
US black angus | red onion | truffle mayonnaise | mature cheese | pine nuts

Carpaccio a là Evy 
US black angus | paprika dressing | oude kaas galette | reypenaer VSOP

US black angus | paprika dressing | mature cheese galette | reypenaer VSOP

Steak tartare | Steak tartare 
Rund | spaanse peper | kaffir lime | citroengras  | kokos
Beef | chilli pepper | kaffir lime | lemon grass | coconut

Charcuterie (Nederland, Spanje, Frankrijk) | Charcuterie (Netherlands, Spain, France)
Verfijnde worst en vleeswaren | brood | olijven | paprika dip

Selection of fine meats and sausages | bread | olives | paprika dip

Hoofdgerechten | Main courses 19.50

Geniet van de rijke smaak vanuit de big green egg
Enjoy the rich taste of the big green egg

Black angus bavette | Black angus bavette 

Lady steak 150g (Nederland) | Lady steak 150g (Netherlands)

Rib eye steak (Nederland) | Rib eye steak (Netherlands) 

Short ribs (jack daniels en honing) | Short ribs (jack daniels and honey) 

Green egg combo (+5.50) 
Chorizo | ossenhaas | short rib | rib eye steak

Chorizo | tenderloin beef | short rib | rib eye steak

Maak het eigen | Have it your way
Beurre de paris | pepersaus | rode portsaus

Beurre de paris | pepper sauce | ruby port sauce 
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Coupe pumpkin spice
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Desserts | Dessert 8.00

Geen tiramisu | Not tiramisu 
Amandelijs | mascarpone crème | kokos | frambozen | zilver

Almond ice cream | mascarpone cream | coconut | raspberries | silver

Danny’s pastel de nata  | Danny’s portuguese custard tart 
Portugees gebakje | vanille ijs

Portuguese tartlet | vanilla ice cream 

Clafoutis met cranberry | Clafoutis met cranberry
Frans gebakje | citrus sorbet
French cake | citrus sorbet

Kaasplank | Cheese board 
3 soorten kaas | kletzenbrood | chutney

3 varieties of cheese | fig bread | chutney

Blonde dame | Blond lady 
Ambachtelijk vanille ijs | chocoladesaus | teveel slagroom

Artisan vanille ice-cream | chocolate | lashings of whipped cream

Sorbet guldenberg | guldenberg sorbet 
Huisgemaakt sorbetijs | vers fruit | teveel slagroom

Home-made sorbet ice | fresh fruit | lashings of whipped cream

Coupe spicy pumpkin | Coupe spicy pumpkin 
Pompoenijs | karamel | pumpkin spice kruiden | teveel slagroom

Pumpkin ice cream | caramel | pumpkin spice | lashings of whipped cream

Deze desserts zijn gratis als u voor een voor- en hoofdgerecht hebt gekozen
These desserts are free when you’ve chosena starter and main course  
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Houdt u van koken? Of wilt u eens van een profes-
sionele kok leren hoe u een heerlijk drie- of vier-
gangenmenu bereidt? Dan is de kookworkshop 
bij Brasserie Het Verlangen echt iets voor u.

Tijdens de workshop splitsen we het gezelschap 
op in kleinere groepjes. Elk groepje gaat met een 
eigen gerecht aan de slag. De kookworkshop is 
ideaal om op informele wijze aan teambuilding te 
doen. Deelnemers zijn onderling gezellig aan het 
werk en steken er ook nog eens iets van op. Het 
samenzijn wordt uiteraard afgesloten met een 
heerlijk (deels) zelfbereid diner.

De workshop is geschikt voor iedereen. Leuk als 
bedrijfsuitje, vrijgezellenfeest en zelfs kinder-
feestje. Ook voor mensen die weinig tot geen er-
varing hebben in de keuken is het een belevenis. 
Iedereen sluit de workshop af met het gevoel van 
een chef-kok. 

De workshop is te volgen vanaf 8 perso-
nen. U dient de workshop minimaal twee 
weken van tevoren te reserveren. Wilt u 
meer informatie of direct reserveren? 
Dat kan via onze keukenbrigade op tele-
foonnummer +31 (0)411-64 24 24 of 
e-mail reserveringen@guldenberg.nl

KOOK-
WORKSHOP

KOOK-
WORKSHOP

mailto:reserveringen@guldenberg.nl
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THE CLASH OF THE CARPACCIO

Vanaf het moment dat u binnenkomt tot het mo-
ment dat u weer vertrekt, proberen we u in de 
watten te leggen. Hiervoor verantwoordelijk is ons 
complete team. Met trots en toewijding dragen wij 
allen een steentje bij aan uw beleving. Als u sug-
gesties heeft hoe wij onze service verder kunnen 
optimaliseren, dan horen we dat graag. We zien u 
graag terug in Brasserie Het Verlangen.

Leuk dat u      er was...

Evy van den Boogaard - Herfst carpaccio

‘Laat je eens verrassen!’

‘De meeste carpaccio wordt rauw 
geserveerd. De mijne niet. Ik begin 
met het licht bakken van het vlees, 
zodat de smaak beter tot zijn recht 
komt. De herfst breng ik erin met 
een smakelijke paprikadressing, 
gebakken pompoenpitten, wat oude 
kaas en een heerlijk kaaskoekje.

Dat ik hier de kans 
krijg om mijn eigen 
touch te geven aan 
de menukaart, vind 
ik echt super. Naast 
mijn herfstcarpac-
cio vind je ook mijn 
pumpkin spice-ijs 
op de kaart. Heerlijk 
twee bollen smaak-
vol pompoenijs met 
slagroom en kara-
mel erbij.

Welk gerecht van René 
ik zou aanraden?
Absoluut zijn steak 
tartare en zijn bouil-
labaisse is ook echt 
heel goed!

René van Hees – Klassieke carpaccio

‘Als je van de klassieke carpaccio houdt’

Carpaccio is er in vele varianten. Op de vo-
rige menukaart stond nog een hippe variant 
met zelfs een bitterbal van black angus er-
bij. Ik houd zelf echt van de klassieke berei-
ding met peper, zout, heerlijke valderrama 
olijfolie, truffelmayonaise, pijnboompit-

ten en verse truffel. Dat laatste geeft echt 
een boost. Verder heeft de rode ui een pittig 

smaakje. En als frisse 
tegenhanger serveer 
ik er kleine blaadjes 
basilicumkers bij.

Heel leuk natuurlijk 
dat ik mijn eigen visie 
op de gerechten mag 
delen met onze gas-
ten. Van mijn hand op 
deze kaart komen ook 
de kabeljauwfilet met 
kokosbisque en de 
steak tartare. 

Welk gerecht van Evy 
ik zou aanraden? 
Haar saltimbocca is 
echt top, zeker qua op-
maak! Ze rockt de war-
me kant als geen ander.



BIJGERECHTEN

DIV. SAUZEN

Black Angus steak
Varkenshaassate
Kipsaté
Black Angus Burger
Kipfilet
Tonijn
Zalmfilet
Gamba’s

Koude schotel
Kruidenboter en gezouten roomboter
Breekbroodjes

Pepersaus, sate saus, 
cocktailsaus, knoflooksaus

€ 17.50 pp
Bestellen via de receptie of reserveringen. 
Graag minimaal 3 dagen van te voren bestellen.

Afhalen op de dag zelf van 10.00 - 18.00 uur.

GOURMETSCHOTEL 

GULDENBERG 12, 5268 KR HELVOIRT 
reserveringen@guldenberg.nl | +31 (0)411-64 24 24

Meer informatie over deze gourmetschotel en 
onze traiteurservice kunt u vinden op onze 
website: www.guldenberg.nl/traiteurservice

mailto:?subject=
http://www.guldenberg.nl/traiteurservice
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