
 

WAT IS HET IDEAAL? 
Het Ideaal is een nieuw overkoepelend 

horecabedrijf, opgericht in 2018. Onder deze 
naam werken theehuis De Heerlijke 

Huiskamer, theehuis De Karmeliet, De Kapel, 
restaurant Het Seminar en Het Gymnasium, 

samen om dit nieuwe concept, zo 
zelfvoorzienend mogelijk worden, te 

realiseren. De eerste stappen hierin zijn al 
gezet. Grenzend aan Het Seminar is een 
fruitboomgaard geplant, bij De Heerlijke 

Huiskamer en in de assortimentstuin van De 
Karmeliet worden eigen groenten verbouwd 
en ook hebben we onze eigen asperges bij 

Oude Luttikhuis. Daarnaast hebben we eigen 
kippen, Kune Kune/Duroc, gasconne en Bunte 
Bentheimer varkens en Lakenvelder, Jersey en 

Brandrode koeien. Tevens hebben we al 3 
eigen bieren, ‘Het Ideaal Blond Bier’, 

Patersbier en Hemels Pilsener. 
 
 
 
 
 

HEERLIJK EN GEZOND 
Door de pure en natuurlijke manier van 

kweken, creëren we heerlijke en gezonde 
ingrediënten. Deze ingrediënten komen altijd 
vers van het land voordat ze worden verwerkt 

in prachtige gerechten voor Het Seminar en 
De Kapel, of voor lunch, High Tea en zelfs in 

gebak van De Heerlijke Huiskamer en De 
Karmeliet. 

 

 

 
Sharing menu De Kapel 

3 gangen zijn 6 verschillende gerechten om 
samen te delen.  

€ 32,50 p.p. te bestellen per tafel 
 

Gang 1 
 

Ravioli gevuld met spinazie en Ricotta, gebakken 
beukenzwam en een saus van cepes (V)*  

(€ 10,50) 
 

Ceviche van snoekbaars, sinaasappel en een 
creme van dragon* (€ 10,50) 

 
Gang 2 

 
Taco gevuld met pulled chicken, gebrande 

groenten, creme van sambal en gepofte quinoa* 
(€ 11,50) 

 
Paling, creme van oesterblad, lamsoren, zeekraal 
en een beurre blanc van citrus en unaghi* (€ 12) 

 
Gang 3 

 
Varkens procureur met een lak van hoisin, 

creme van bataat aardappel, gepofte paprika en 
een oosterse jus *(€ 10,50) 

 
Krieltjes, creme van gebakken ui, 

gekarameliseerde ui en schuim van aardappel en 
oude kaas (V) *(€ 9,50) 

 
 

U kunt het menu ook uitbreiden met een 
dessert. 

 
Tartelette met mousse van witte chocolade, 

verse aardbeien en ijs van basilicum *(€ 7,50) 
 

IJs van vanille, verse aardbeien, rabarber en 
crème van aardbeien. *(€ 7,50) 

 
4 soorten kaas. *(€ 8,50) 

 
*De gerechten zijn ook apart te bestellen 



Dranken
Het Ideaal bier 

 
Het Ideaal Blond bier   € 3,00 
Het Ideaal Patersbier   € 3,50 
Het Ideaal Hemels Pilsner  € 2,75 
Maltbier    € 2,50 
Radler 0,0%    € 2,50   

 
Witte Wijnen 

Glas Fles 
Torcanto Verdejo  (SP)   € 4,50   € 22,50 
Riesling   (DU)  € 5,50   € 27,50 
Chateau Simon   (FR)   € 6,50   € 32,50 
Weissburgunder  (DU)  € 7,50   € 37,50 

 
Rode Wijnen 

Glas Fles 
La Combe Rouge  (FR)   € 4,50   € 22,50 
Leyda Pinot Noir  (CHL)€ 5,50   € 27,50 
Finca Bacara    (SP)   € 6,50   € 32,50 
Stairway QV   (FR)   € 7,50   € 37,50 
 
 

 
De cocktailkaart! 

 
 

 
 
 
 

 
 

De webshop! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Frisdranken 

Fritz 
Koka -Kola   € 3,00 
Koka-Kola Light  € 3,00 
Orangen   € 3,00    
Bitter Lemon   € 3,00    
Cassis    € 3,00    

 
Imperdibile 

Tonic dry bitter  € 3,00    
Ginger ale   € 3,00    
Ginger beer   € 3,00    
Chinotto   € 3,00    
Gazzosa   € 3,00    

 
Overige frisdranken 

Rivella    € 3,00   
Biologische appelsap  € 3,00   
Biologische ice tea  € 3,50 

Green/Peach 
Crodino   € 2,50 
Big Tom Tomatensap  € 3,00    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


