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ALL DAY LUNCH & DINNER
DANNY’S NOUVELLE FRITES

FEESTLOCATIE MET VELE MOGELIJKHEDEN

Dé verborgen parel in ons hotel

3-GANGEN KEUZEMENU 34,50

Maak van jouw feest een onvergetelijke belevenis

Super-de-luxe friet uit Helvoirt

MENU MAGAZINE



Fantastisch licht en geluid
Films of muziekoptredens bekijk je vanuit een van de Chesterfield banken of luxe stoelen. Als bezoeker weet je 
niet wat je overkomt zodra de voorstelling start. Samen met bioscoopgoeroe Henk Rijke en geluidsman Hennie 
Westerlaken zijn het geluid, licht en andere technieken namelijk tot in de puntjes geregeld. Zo is de zaal voor-
zien van een professionele projector met hoge lichtopbrengst op een groot doek. Dankzij de Dolby 7.1 geluids-
installatie word je compleet in de film of het optreden gezogen. 

guldenberg.nl/acapella

        CLUB ACAPELLA
Dé verborgen parel in ons hotel

Wil je je ogen echt eens uitkijken? Bezoek 
dan Club Acapella. Een van de mooiste 
bioscoop- en muziekzalen van Nederland. 
Er is plaats voor dertig tot honderd gas-
ten. Ook ideaal voor lezingen of product-
presentaties.

Club Acapella is ingericht in de voorma-
lige kapel van De Guldenberg. De gebeds-
ruimte heeft plaats gemaakt voor een bij-
zondere steam punk-ambiance. Je vindt 
naast authentieke elementen unieke verza-
melobjecten terug. Van oude camera’s en 
treinonderdelen tot een gesigneerde gitaar 
van Ilse de Lange en een flight case van de 
Amerikaanse rockband Toto. Daarmee is 
een bezoek aan deze breed inzetbare zaal 
een belevenis op zich.

Speciale filmavonden
In Club Acapella zie je niet alleen 
de allernieuwste films, we orga-
niseren ook speciale filmavonden, 
zoals een Ladies Night of een film- 
en dineravond. Chef-kok Danny 
zorgt dat het je aan niets ontbreekt. 
Verder zijn er speciale kindervoor-
stellingen waarbij onze kleine 
gasten onbeperkt ranja en een lek-
ker doosje Pringles krijgen. In Club 
Acapella ben je altijd verzekerd van   
          een onvergetelijk bezoek. 
 

Bekijk de nieuwste films gewoon in Helvoirt, in Club Acapella!
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Uitgever
© Guldenberg Leisure + Business

Contact
Vragen en of opmerkingen? 
Je 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 je ons regelmatig 
een bezoekje brengt, hoef je geen num-
mer te missen. We verrassen onze 
gasten spoedig met een nieuwe editie.

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

Copyright © 2022 - Menu Magazine; 
Brasserie Het Verlangen. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, 
door middel van druk, fotokopieën, ge-
automatiseerde gegevensbestanden of 
op welke andere wijze ook zonder voor-
afgaande schriftelijke toestemming 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. Je 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 je 
bekoren.

VEGETARISCH
Onze vegetarische gerechten 
doen je verlangen naar meer 
dagen zonder vlees. Ze zijn lek-
ker, 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 
je dit op voorhand aan te geven, zo-
dat wij hier te allen tijde rekening 
mee kunnen houden.

Welkom
Verrassend  drie-gangen eten voor 34,50
 
In 2017 onderging Hotel Guldenberg een eerste metamorfose. In 2020 
hebben we onze keukeninrichting totaal vernieuwd. Chef Danny Luurssen 
maakt in ons hotel de mooiste gerechten die we dankzij ons driegan-
genmenu voor een hele mooie prijs kunnen aanbieden. En als dank 
voor het bestellen van een voor- en hoofdgerecht krijg je het dessert 
van ons helemaal gratis.
 
Verantwoordelijk voor deze culinaire zonde is Danny Luurssen. Onze 
van origine Bossche keukenmanager met Indische roots heeft zijn ziel 
en zaligheid in alle gerechten gestopt. Hij verrast met een toeganke-
lijke menukaart én een op en top beleving. Samen met zijn ambitieuze 
keukenbrigade en bediening maakt hij van elk bezoek een bijzondere 
herinnering.
 
Om met de woorden van Vincent van Gogh te spreken:
What’s done in love, is done well.
 
Geniet van jouw 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
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Op zoek naar feestlocatie met vele mogelijkheden? Wees dan welkom bij De Guldenberg. 
Ons complete team maakt van jouw feest een onvergetelijke belevenis. 
Sinds Dennis en Franki Münninghoff in 2018 De Gulden-
berg overnamen, heeft ons hotel een ware metamorfose 
ondergaan. Stapsgewijs zijn vele hotelkamers, zalen en 
de brasserie compleet gerenoveerd. Verder kwamen 
er een bioscoop, muziekzaal en tweede restaurant bij. 
Daarmee biedt De Guldenberg alle mogelijkheden om 
onbeperkt te genieten tijdens feesten en partijen. 

Metamorfose maakt van De Guldenberg ideale feestlocatie
FEESTJE? BEKIJK ONZE MOGELIJKHEDEN

HIGH TEA OF WINE

Ben je ook zo toe aan onbezorgd genie-
ten en lekker bijpraten onder het genot 
van heerlijke hapjes en drankjes? Kies 
dan onze high tea. In de warme ambian-
ce van onze brasserie, ons terras of fijne 
picknicktuin geniet je twee uur lang van 
de beste thee en koffie en de allerlek-
kerste fingerfood van chef-kok Danny. 

Naast onze high tea bieden we ook een 
high wine, beer of borrel aan. Natuur-
lijk leuk om cadeau te geven, maar ook 
een uitstekende keuze voor een infor-
mele bijeenkomst met jouw collega’s 
of klanten.

Bekijk al onze arrangementen op onze 
website: www.guldenberg.nl.

Danny Luurssen
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Locatie mét mogelijkheden
Naast onze sfeervolle zalen en vele culinaire mogelijk-
heden hebben we alles in huis om elk feest compleet te 
maken. Zo kunnen we onze gasten compleet ontzorgen 
bij de organisatie van hun feest. Naast een totaalpakket 
heb je bij ons de mogelijkheid om op specifieke onder-
delen een feest aan te vullen. Denk bijvoorbeeld aan: een 
DJ, livemuziek, professionele muzikanten of passende 
aankleding. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

All-inclusive arrangement
Met een fantastische chef-kok en keukenbrigade in huis 
kun je uiteraard rekenen op een all-inclusieve culinair 
arrangement waarbij het jouw gasten aan niets ont-
breekt. Dankzij ons toegankelijke buffet kan iedereen 
eenvoudig zelf hapjes pakken of het gewenste drinken 
bestellen. Zo weet je zeker dat er voor iedereen wat wils 
is en jij onbezorgd kunt feesten. 

Moestuin
Wij houden van goed eten. Trots zijn we dan ook op onze biologische moes-
tuin met zes soorten kruiden en vijftien verschillende groentes. Ook hebben 
we drie bijenvolken die voor de bestuiving zorgen van onze wilde bloemen zoals: 
korenbloem, klaproos en guezebloem. Een imker zorgt voor de verzorging. 
Het hele jaar door gebruiken we kruiden zoals: oregano, munt en citroen-
melisse en groenten zoals: pompoen, worteltjes en courgettes uit eigen tuin. 
De moestuin is ook open voor gasten om doorheen te lopen. Voor het mesten 
gebruiken we paardenmest van onze eigen paarden. 
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B.L.T.
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Luxe Sandwiches | Luxurious sandwiches
Je kunt kiezen uit vers gebakken wit of donker zuurdesembrood / Available on fresh-baked white or wholemeal sourdough bread

9.50

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 
Je 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

Verlangen naar een B.L.T. | Longing for a B.L.T. 9.50 
Spek | little gem sla | tomaat | getoast brood | Hellman’s mayonaise
Bacon | little gem lettuce | tomato | toasted bread | Hellman’s mayonnaise

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
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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

  
  11.50

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 
Je 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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Rib-eye salad 
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Soepen | Soups 

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

Salades worden geserveerd met brood of frites, soep wordt geserveerd met brood
Our salads are served with bread or fries, soups with bread

ALL DAY LUNCH & DINNER

Maaltijdsalades | Main course salads
Klassieke Caesar salad | Classic Caesar Salad  19.50

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

Geitenkaas salade  | Goat’s cheese salad  19.50
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 Ayam jawa  | Java chicken salad  19.50  
Gemengde salade | gegrilde Javaanse kip | sambal badjak* mayo | sambal goreng telor* 

Mixed salad | grilled Javan chicken | sambal badjak* mayo | sambal goreng telor*

Salade tempe goreng  | Crunchy tempeh salad  19.50
Gemengde salade | krokant gebakken tempe* | sambal badjak* mayo | sambal goreng telor | emping* crunch 

Mixed salad | crispy fried tempeh | sambal badjak* mayo | sambal goreng telor* | emping* crunch

Salade Carpaccio  |  Carpaccio salad  19.50 
Verse gesneden carpaccio | verse truffel | truffelmayonaise | pijnboompitten

Fresh sliced carpaccio | fresh truffle | truffle mayonnaise | pine nuts

  
Salade rib eye  | Charcoal grilled rib-eye salad  19.50 

Stoere salade | houtskool geroosterd rib eye (200 gr) | spicy mayonaise | gebakken uien | pickles 
geroosterd brood | aioli. 

Mixed salad | chargrilled rib eye (200 gr) | spicy mayonnaise | fried onion | pickles | toasted bread | aioli 

Gamba a la plancha | Grilled Prawn salad 21.50
Gepelde gamba’s a la plancha | knoflook | limoen | gemarineerde tomaatjes| verschillende slasoorten | aïoli

Grilled, peeled prawns | garlic | lime, marinated tomatoes | mixed salad | aioli
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Aloo gobi 
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Comfort food | Comfort food 14.50

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

Black cod miso | Black cod miso
Zwarte kabeljauw gemarineerd in miso | soba noedels | groene thee bouillon 

Black cod marinaded in miso | soba noodles | green tea broth 

Zarzuela Catalana 
Catalaans assortiment van verse vis | fruits de mer | geroosterd brood | olijfolie 

Assortment of fresh fish in a Catalan style | diverse seafood | toasted bread | olive oil

Short rib  
Malse short rib | guacamole | pepper jack kaas | tomatensalsa | geserveerd met loaded Mexican fries 
Tender short rib | guacamole | pepper jack cheese | tomato salsa | served with loaded Mexican fries 

Aloo gobi  Vegan option
Indiase curry | bloemkool  | aardappel | huisgemaakt naan brood* of witte rijst (vegan)

Indian curry | cauliflower  | potato | home made naan bread* or white rice (vegan)

De Spanjaard | The Spaniard
Cheddar | Spaanse peper | bosui | kidneybonen | kruiden 

Cheddar | jalapeno pepper | spring onion | red kidney beans | herbs and spices 

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



Peking duck Taco’s

foto:
Bento box + 
potstickers

Bento box



15Een magazine van Brasserie Het Verlangen

Voorgerechten | Starters 12.00

ALL DAY DINNER
3-GANGEN KEUZEMENU 34,50

3-COURSE MENU 34,50

Pangsit goreng* & lumpia semarang    
Traditionele loempia uit Semarang | pangsit (knapperige Indonesische hapjes) 

Traditional Semarang egg-roll | pangsit (crunchy, Indonesian snacks)

Loaded nacho’s
Cheddar | kip of kidney beans | avocado | chili  

Cheddar | chicken or kidney beans | avocado | chilli  

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

8 scampi | creamy chilli sauce | spring onion 

Naan* pizza tikka paneer*
Huisgemaakt naan brood uit de green egg  | paneer | garam masala* | kaas |  verse spinazie | chutneys 

Homemade naan bread from the  green egg  | paneer | garam masala* | cheese | fresh spinach | chutneys 
 

Slordig bordje vis | Mélange of fish
Hollandse garnaaltjes | makreel | gerookte zalm | kropsla | cocktailsaus | boter | toast 
Holland’s shrimp | mackerel | smoked salmon | lettuce | cocktail sauce | butter | toast 

 
Peking duck taco’s

Krokant gebakken peking eend | hoisin mayonaise | pickles 
Crispy fried Peking duck | hoisin mayonnaise | pickles 

Bentobox (2 pers) | Bento box (2 pers) 24.00 Vegan option
Verschillende Aziatische voorgerechten gepresenteerd in een Bentobox

An assortment of oriental starters presented in a Bento box  

Soep met broodplank | Soup with bread board
Italiaanse tomatensoep | Italian tomato soup

Soto Ayam
Indonesische kippensoep | ei | kip of tahu | taugé | selderij | glasnoedels

Indonesian chicken soup | egg | chicken or tofu | beansprouts | celery | glass noodles

Extra bij te bestellen | Extras
Plank brood met dipjes | Bread and dips 6.50



Zarzuela Catalana 
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ALL DAY DINNER

Hoofdgerechten | Main courses 22.50

 Black cod miso | Black cod miso
Zwarte kabeljauw gemarineerd in miso | soba noedels | groene thee bouillon 

Black cod marinaded in miso | soba noodles | green tea broth 

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 | brioche bol | kropsla | tomaat | augurk | bacon | cheddar kaas | verse friet van Pieperz

200 grams Black Angus beef | brioche bun | lettuce | tomato | gherkins | bacon | cheddar cheese | Pieperz fries

Plant-based burger
200 gram plantaardige burger | briochebol | kropsla | tomaat | augurk | cheddar kaas | verse friet van Pieperz

200 grams plant-based burger | sesame-seed bun | lettuce | tomato | gherkins | cheddar cheese | Pieperz fries
 

Aloo gobi | Vegan option
Indiase curry | bloemkool  | aardappel | huisgemaakt naan brood* of witte rijst (vegan)

Indian curry | cauliflower  | potato | home made naan bread* or white rice (vegan)
  

Zarzuela Catalana 
Catalaans assortiment van verse vis | fruits de mer | geroosterd brood | olijfolie 

Assortment of fresh fish, Catalan style | diverse seafood | toasted bread | olive oil

Zeetong | Dover sole (+ 10.00 )  
Zeetong | botersaus | kappertjes | verse friet | salade | peterselie 

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

Nasi uduk komplit
Indonesische vlees | vis | groente | geurige rijst gekookt in kokosmelk
Indonesian meat | fish | vegetables | aromatic rice with coconut milk

Ook in vegetarische variant te verkrijgen. Also available as a vegetarian dish

Soto Ayam*
Indonesische maaltijd kippensoep | ei | kip (of tahu) | taugé | selderij | glasnoedels | lontong

Indonesian chicken soup | egg | chicken (or tofu) | beansprouts | celery | glass noodles | lontong 

 

Alle hoofdgerechten 22.50 | All main courses are 22.50
Gratis dessert bij een voor- en hoofdgerecht | Free dessert with starters and main course
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Ti-pan beef 
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VOOR DE VLEESLIEFHEBBERS | MEAT-LOVERS MENU

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

Voorgerechten | Starters 12.00 
Carpaccio carbonara 

Crispy pancetta | zwarte peper mayonaise | verse truffel | piment d éspelette | Parmezaanse kaas 
Crispy pancetta | black pepper mayonnaise | fresh truffle | piment d éspelette | Parmesan cheese 

Beef tataki  
Beef | geroosterde paddenstoelen  | gerookte mayonaise | togarashi 

Beef | grilled mushrooms  | smoked mayonnaise | togarashi 

Rendang steam bun 
Gestoomd open broodje gevuld  met pulled rendang | kaffir lime* saus | atjar ketimun* 

Steamed bread bun filled with pulled rendang | kaffir lime* sauce | atjar ketimun*

Hoofdgerechten | Main courses 22.50

Geniet van de rijke smaak vanuit de Big Green Egg
Enjoy the rich taste of the Big Green Egg

Hertenbiefstuk | Venison steak 
Geserveerd met truffel frietjes van Pieperz  | Served with Pieperz truffle fries

Lady steak (tournedos) 150g (Nederland) | Lady steak 150g (Netherlands) 
Geserveerd met truffel frietjes van Pieperz  | Served with Pieperz truffle fries

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

Geserveerd met truffel frietjes van Pieperz  | Served with Pieperz truffle fries 

Ti-pan beef 
Op Chinese wijze geflambeerde steak en groenten geserveerd op een hotplate | nasi goreng of frietjes van Pieperz 

Steak and vegetables flambé served on a sizzling hot plate | Fried rice or Pieperz fries

Short ribs  
Guacamole | pepper jack kaas | tomatensalsa | loaded Mexican fries | soft shell taco’s 

Guacamole | pepper jack cheese | tomato salsa | loaded Mexican fries | soft shell tacos 

Danny’s 500 gr, houtskool geroosterd T-bone steak | Danny’s chargrilled T-bone steak  (+10.00) 
Geserveerd met truffel frietjes van Pieperz  | Served with Pieperz truffle fries

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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New York Cheesecake



Desserts | Dessert 8.00

Danny’s semi-freddo ijstaart
Semi-freddo ijstaart | vers fruit | gekaramelliseerde noten | karamel | chocolade | nougat 

Semi-freddo ice-cake | fresh fruit | caramelised noten | caramel | chocolate | nougat 

New York Cheesecake ‘The Big Apple’
Rijk gevuld cheesecake | appel | karamel | crème fraîche

Cheesecake filled with apple | apple | caramel | crème fraîche

Kaasplank | Cheese board
3 soorten kaas | kletzenbrood | chutney

3 varieties of cheese | fig bread | chutney

ijscoupes | ice cream 
Blonde Dame | Blond Lady

Ambachtelijk vanille ijs | chocoladesaus | te veel slagroom
Artisan vanilla ice-cream | chocolate | lashings of whipped cream

Sorbet Guldenberg | Guldenberg sorbet
Huisgemaakt sorbetijs | vers fruit | te veel slagroom

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

Pisang goreng | pandan ijs| rozenijs
Indonesisch toetje met gebakken banaan | pandan | rozenijs

Indonesian dessert with fried banana | pandan | rose ice-cream

Sambal badjak: huisgemaakte gebakken sambal met 
ui en knoflook | homemade baked sambal with onion 
and garlic

Tempe: koek van sojabonen | cake from soya beans 

Emping: vegan kroepoek van geplette en gedroogde 
melindjo noot | vegan krupuk from crushed, dried mel-
indjo nuts 

Sambal goreng telor: pikant eitje | spicy, hard-boiled 
egg

Paneer: Indiase kaas | Indian cheese 

Naan brood: platbrood uit India | Indian flat bread

Lontong: Indonesische blokjes rijst | Indonesian rice 
blocks

Pandan: zoet geurende plant | sweet, aromatic plant

Pangsit: Indonesisch gefrituurde hapjes met een vlees-
garnalenvulling | Indonesian fried snacks filled with 
meat and shrimp

Miso: Japans gefermenteerde sojabonenpasta | 
Japanese, fermented soya bean paste

Ketimun: komkommer | cucumber

Pisang: banaan | banana

Ayam: kip | chicken

Garam masala: Indiase kruidenmelange | Indian spice mix 

Kaffir lime blad: Aziatische kruidig limoenblad | Asian 
lime-leaf herb

Moeilijke woordenlijst | Difficult word list

Deze desserts zijn gratis als je ook een voor- en hoofdgerecht kiest
These desserts are free when you’ve chosen a starter and main course  
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Wandelen 
en fietsen
De Guldenberg is gelegen midden in de bossen. 
Met 21 hectare eigen grond zijn er op ons terrein al 
volop mogelijkheden om te wandelen. Gelegen bij 
Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen zijn de 
mogelijkheden voor een goede wandel of fietstocht 
zelfs eindeloos. Met lange en korte routes door de 
bossen, duinen of naar Den Bosch is er voor elk 
wat wils. Neem je eigen fiets mee of maak gebruik 
van onze fietsverhuur. Fanatiekelingen kunnen 
zich uitleven op de mountainbike-route van 16 kilo-
meter die deels over ons terrein gaat. Uiteraard 
kun je na een heerlijke tocht uitstekend uitrusten 
op ons terras, in de brasserie of in de picknicktuin. 

Op onze website vind je meer 
informatie over fiets- en wandel-
routes in onze omgeving: 
www.guldenberg.nl/routes 
Of scan de QR code hiernaast.
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Vanaf het moment dat je binnenkomt tot het mo-
ment dat je weer vertrekt, proberen we je in de 
watten te leggen. Hiervoor verantwoordelijk is 
ons complete team. Met trots en toewijding dra-
gen wij allen een steentje bij aan jouw beleving. 
Als je suggesties hebt hoe wij onze service verder 
kunnen optimaliseren, dan horen we dat graag. 
We zien je graag terug in Brasserie Het Verlangen.

Leuk dat u      er was...

Na het succes van vorig jaar 
zijn de culinaire frites vanuit 
de foodtruck voor ons hotel 
een blijvertje. Ook dit jaar 
geniet je dus elke dag vanaf 
12.30u van de ambachtelijke 
frites van Danny’s Nouvelle 
Frites en de haute cuisine 
snacks van Thomas van Sant-
voort. Het goede nieuws is 
dat onze foodtruck voortaan 
ook te huur is. Daarmee haal 
je al deze heerlijkheden een-
voudig naar jouw feestje of 
evenement. Informeer gerust 
naar de mogelijkheden! 

SUPER-DE-LUXE FRITES 
NU OOK OP JOUW LOCATIE!

René van Hees en Danny Luurssen




