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Heel hartelijk welkom bij De Vief Heringe.  
De Buitenplaats waar bourgondisch eten en  

drinken hoog in het vaandel staan.
 
Voor u ligt ons Menu Journal; een menu-krant waar naast de “menukaart” met al onze 
heerlijke gerechten en het uitgebreid dranken assortiment ook alle mogelijkheden 
voor vergaderingen, feestjes, koffietafels en andere bijeenkomsten in staan.  

Naast vele leuke wetenswaardigheden is er ook een stripverhaal voor onze jonge gasten. 
U mag Le Menu Journal gratis mee naar huis nemen. Ga gezellig ontspannen achteruit 
zitten en laat u en uw tafelgenoten heerlijk verwennen. Het gehele team van De Vief 
Heringe, wenst u een fijn verblijf.

Welkom

Apart  
afrekenen

 
Vanaf nu geen gedoe meer met apart 
afrekenen. Bij groepen en drukte bied De 
Vief Heringe u de Afrekengereedschapskist 
om apart en toch samen te betalen 
De kist bevat alle gereedschap voor een 
groep om zelf de rekening te splitsen 
en voor iedereen uit rekenen wat hij of 
zij moet betalen. Zo kan een groep met 
elkaar ervoor zorgen dat iedereen het 
zijne maar samen ook alles afgerekend 
wordt.  De spelregels staan duidelijk in het 
deksel! De Afrekengereedschapskist.

Openingstijden: 
Maandag 11:00 - 21:00 
Dinsdag 11:00 - 21:00

Woensdag 11:00 - 21:00
Donderdag 11:00 - 21:00

Vrijdag 10:00 - 21:00
Zaterdag 10:00 - 21:00
Zondag 10:00 - 21:00

Veur bie de koffie
Vers gebakken vlaai van de Ophovenerhof 

€ 3,50 
Slagroom € 0,50    

 
Luxe vlaai € 4,50 

Onze luxe vlaai wordt gebakken bij  
Bakkerij Martens in Sittard 

Aangeklede kop koffie 
€ 7,50 

Kop koffie of thee met 3 lekkernijen 
 

Glutenvrij Appelgebak   
(Bereidingstijd 15 min)  

€ 4,50 
Ons glutenvrij gebak wordt gebakken  

bij Bakkerij Extra in Schinnen

Speciale 
koffie’s

 

 • Limburgse Koffie  € 6,20
 • Italiaanse Koffie  € 6,20
 • Irish Coffee  € 6,20
 • French Coffee  € 6,20
 • Café 43  € 6,20
 • Lachouffe coffee  € 6,20

Koffie?
 • Koffie  € 2,20
 • Grote koffie  € 4,00
 • Decafé  € 2,20 
 • Espresso  € 2,20 
 • Dubbele Espresso  € 3,00 
 • Cappucino  € 2,50 
 • Koffie verkeerd  € 3,00 
 • Latte Macchiato  € 3,00 
 • Thee, meer dan    € 2,20 
  6 verschillende smaken   
 • Verse munt thee met honing  € 3,20 
 •  Verse gember thee met  € 3,20 

honing en citroen  
 • Warme Chocomel  € 2,50 
 • Warme Chocomel met slagroom € 3,00

 •  Portie Olijven (vega) € 5,00  
Groene en zwarte olijven  
gemarineerd met knoflook  
en  verse kruiden 

 •  Mandje Brood (vega)   € 6,00  
Brood met roomboter,  
amandel-pesto en Kollen-dip   

 •  Charcuterie plank        € 13,50  
Plank met verschillende verse  
vleeswaren, brood en  
De Vief Heringe mosterd 

 •  Streekkazen plank (vega)  € 14,50  
Vier verschillende soorten kaas 
geserveerd met vijgenbrood   
en Canisius appelstroop 

 •  De Vief Heringe plank (2 pers.)  € 23,50  
Diverse soorten vlees en kaas, 
gehaktbrood, koude schotel, 

   gefrituurde crispy chicken met 
  chili-saus, bitterballen, uien- ringen, 
  brood met Kollen-dip en Canisius 
  appelstroop  
 •   Bitterballen         € 8,50  

8 grote luxe ambachtelijke  
draadjes-rundvlees bitterballen  
van de BOURGONDIËR met onze eigen 
kruidige De Vief Heringe mosterd 

 •  Borrelmaatjes € 6,50 / € 12,00  
6 of 12 medium grote gefrituurde  
snacks met curry en mayonaise 

 •  Flammkuchen kip  € 8,50  
Krokante flammkuchen met kip,  
rode ui, spek, kaas en  crème fraîche  

 •  Flammkuchen zalm € 9,50  
Krokante flammkuchen met  
crème fraîche, rode ui, spek,  
kaas en koude gerookte zalm  

 •   Flammkuchen vegetarisch (vega) € 8,50  
Vegetarische flammkuchen met  
crème fraîche, zongedroogde tomaat, 
rode ui, olijf, verse tomaat en kaas 

 •  Merquez worstjes  € 9,50  
Vier gekruide lamsworstjes  
met brood en knoflooksaus. 

 •  Scampi in kruidenboter € 12,50  
Acht gepelde scampi in licht pittige 
peperolie gebakken met bosui en 
spinazie, geserveerd met brood 

 •  Gegratineerde nachos (vega) € 8,50 
Nachos met tomaat, jalapeño  
pepers en rode ui overbakken met 
cheddar kaas en tomaten-salsa 

Dieet of Allergie?
Heeft u een dieet of een allergie?  

Wij kunnen veel!  
Vraag onze bediening naar de 

mogelijkheden.

De Peuzeltoren
Een etagaire gevuld met verse 

vleeswaren, kaas, borrelmaatjes 
en flammkuchen. 

Ideaal om te delen.

Per 4 personen € 31,50

Peuzelen
Doe je zo

Speciaalbier? Vraag naar ons Bierboek!
Kijk naar onze bierige artikelen op pagina 4.

 



Soep met  
brood en boter 

Uiensoep € 7,50 
Gegratineerd met oude kaas 

Grootmoeders tomatensoep (vega) € 6,50 
Huisgemaakt tomatensoep 

met amandel-pesto 

Seizoensoep dagprijs 
Vraag onze bediening welke 

verse soep wij serveren 
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Brood en zo……  
Rustiek wit of meergranen bruin Molenbrood.
Deze gerechten worden tot 17.00 uur 
geserveerd.

 •  Boterham gezond (vega mogelijk) € 7,50  
Ham, kaas, tomaat, ei en  
een frisse salade  

 •  Boterham carpaccio  € 10,50  
Carpaccio van rundvlees met a 
mandel-pestomayonaise, rucola,  
smokey beans en Parmezaanse kaas 

 •  Boterham tonijnsalade  € 8,50  
Huisgemaakte tonijnsalade met  
ei, rode ui en kappertjes 

 •  Boterham Burrata (vega)  € 9,50  
Burrata; extra romige Mozzarella,  
met tomaatjes en amandel- 
pestomayonaise  

Maaltijdsalades 
  Deze gerechten worden de gehele dag 

geserveerd. Al onze salades worden 
geserveerd met brood en boter. 

 •  Salade Val-Dieu (vega mogelijk) € 14,50  
Kaas van de abdij van Val-Dieu,  
lauwwarm geserveerd op een  
gemengde salade met gebakken spek,  
ei, smokey beans en honing 

 •  Zomerse kipsalade  € 13,50  
Gemengde salade met  
gemarineerde kippendij,  
croutons, ei en tomaten-salsa 

 •  Vissalade   € 16,50  
Gemengde salade met gerookte  
en rauwe zalm, forel,  

  croutons en yoghurt mayonaise 
 •  Scampi-salade  € 15,50  

Gemengde salade met  
gebakken scampi en knoflooksaus 

 •  De Vief Heringe schotel  € 15,50  
(vega mogelijk)  
Gemengde salade met Limburgse koude 
schotel (van Slagerij Fleischeuer uit 
Leyenbroek) gebakken krielaardappeltjes, 
spekjes, ui, bospaddenstoelen, spiegelei 
en mayonaise   

Tot 17.00 gaan we lunchen! 
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Frisdranken
 • Pepsi Cola € 2,30 
 • Pepsi Max (Light) € 2,30 
 • Sourcy Rood € 2,30 
 • Sourcy Blauw € 2,30 
 • Sisi Sinas € 2,30 
 • 7 up € 2,30 
 • Royal Club Cassis € 2,40 
 • Royal Club Bitter Lemon € 2,40 
 • Royal Club Tonic € 2,40 
 • Lipton Ice tea € 2,60 
 • Lipton Ice tea green € 2,60 
 • Rivella € 2,50 
 • Cristal Clear € 2,40 
 • Royal Club Appelsap € 2,50 
 • Royal Club Tomatensap € 2,50 
 • Royal Club Jus D’orange € 2,50 
 • Chocomel koud € 2,50 
 • Fristi € 2,50 
 • Red Bull € 4,00

Colofon
© 2021 Buitenplaats De Vief Heringe

illustraties: Wout Paulussen

fotografie: Bas Smeets, Rockateer

ontwerp:  studiomarq

Frisdranken
Speciale Frisdranken
 •  Russell & Co Botanical  € 3,00 

Tonic water
 •  Russell & Co Oldfashioned  € 3,00 

Ginger Beer
 •  Russell & Co Golden Ginger ale € 3,00 

 • Sourcy Rood 0,75 Ltr € 5,00 
 
 • Sourcy Blauw 0,75 Ltr  € 5,00 
 
 • Karaf water of  1 Ltr € 2,50 
  ranja met ijs 

Tafelwater

& hier is...

 •  Zoervleisj  € 14,50 
Huisgemaakt zuurvlees van  
rundvlees volgens oud  Limburgs  
recept van onze Chef, met salade  
en frites 

 •  Boulettes à la Liègeoise  € 13,00/€ 16,50 
1 of 2 huisgemaakte gehaktballen  
volgens traditioneel Luiks recept  
met een lichtzoete saus van  
Canisius appelstroop en rozijnen  
met salade en frites 

 •  Kalfsburger  € 16,00  
Hamburger van kalfsgehakt,  
amandel-pesto-mayonaise,  
Parmezaanse kaas, zongedroogde  
tomaat en rode ui, gemarineerde  
olijven geserveerd op een brioche 
broodje met een kleine salade  
en frites 

 •  Crispy chicken  € 14,50  
Met Cornflakes gepaneerde en 
gefrituurde kip, met een kleine  
Salade, frites en yoghurt-mayonaise 

 •  Biefstuk  € 17,50 
In roomboter gebakken biefstuk  
met een kleine salade,  
knoflooksaus en frites 

Hier 
is het

warm!

 •  Boterham crispy chicken  € 9,00  
Met Cornflakes gepaneerde en 
gefrituurde kip, geserveerd met 
yoghurtmayonaise 

 •  Videeke  € 10,50 
Kippenpasteitje geserveerd  
met een frisse salade

 •  Boterham met  € 8,50 
rundvlees-kroketten  
Twee bourgondische  
rundvlees-kroketten geserveerd  
met De Vief Heringe mosterd  
en een kleine salade  

 •  Boterham met  € 9,50 
garnalen-kroketten  
Twee ambachtelijke garnalen  
kroketten geserveerd met een  
kleine salade en ponzu (citrus-soja) 
mayonaise 

 •  Boterham met (vegan)  € 9,50 
veganistische-kroketten  
Twee kroketten van ‘Oma Bob’  
geserveerd met een kleine   
salade en De Vief Heringe mosterd 

 •  Uitsmijter met molenbrood  € 8,50 
(vega mogelijk) 
3 spiegeleieren met ham,  
kaas en/of spek     

 •  Boerenomelet met molenbrood   € 8,50 
(vega mogelijk) 
3 gebakken eieren met groenten 
geserveerd met of  zonder spek 

 •  Bloedworst met gebakken appel    € 10,50 
Bloedworst met gebakken appel, 
molenbrood, Canisius  appelstroop  
en een frisse salade. 

 
 

 •  12-uurtje Vusj  € 12,50 
Een kopje tomatensoep,  
een boterham tonijnsalade  
en een  boterham garnalen-kroket, 
geserveerd met yoghurt-mayonaise  

 •  12-uurtje Vleisj  € 12,50 
Een kopje tomatensoep, een  
boterham carpaccio en een   
boterham rundvlees-kroket,  
geserveerd met kruidige   
De Vief Heringe mosterd 

 •  12-uurtje Vega (vega)  € 12,50 
Een kopje tomatensoep, een  
boterham Burrata met tomaat  
en amandel-pesto-mayonaise  
en een boterham vega-kroket,  
geserveerd met kruidige  
De Vief Heringe mosterd 

Vegan en  
 
bio Frisdranken
 • Fritz-kola  33 cl € 3,80
 • Fritz-kola suikervrij 33 cl € 3,80
 • Fritz-spritz rabarber (bio) 33 cl € 3,80
 • Fritz-spritz apfel-schorle (bio) 33 cl € 3,80
 • Fritz-limo Appel-kers 33 cl € 3,80
 • Fritz-limo honing-meloen 33 cl € 3,80
 • Fritz-limo citroen 33 cl € 3,80

Eind 2015 was Arthur Rooden, de huidige eigenaar van De Vief Heringe, druk 
doende het toentertijd in de Watermolen van Ophoven gevestigde restaurant over 
te nemen. Dat restaurant ‘De Ophovenermolen ff angesj’ had in Sittard geen wel 
klinkende naam opgebouwd. Daardoor gedreven ging Rooden op zoek naar een 
andere naam. Een naam die de lading moest dekken en toch eenvoudig, makkelijk te 
herinneren maar gerust ook met een twist mocht zijn. Liefst ook nog met een verhaal 
erachter.

De geschiedenis werd doorgespit. Namen uit de geschiedenis van Het Land van 
Gulick, namen van voormalige molenaars en allerhand andere hersenspinsels 
passeerden de revue. Toen Rooden de hulp inriep van een amateur historicus, René 
Haustermans, kwam deze in eerste instantie ook met namen met die achtergronden. 
Nadat al zijn ideeën van tafel gewuifd werden vertelde René terloops dat hij in het 
archief ook een verhaaltje had opgedoken over Franse soldaten die ingekwartierd 
werden in de ‘Fünff Heringe’. Deze naam was Duits en niet vreemd omdat rond 
1700 in Sittard Duits gesproken werd. Nog voordat René uitgesproken was, was de 
naam, maar dan nu in het huidige Sittardse dialect, vastgesteld.

De Funff Heringe is echter nooit in de molen van Ophoven gevestigd geweest. Deze 
herberg heeft in de Plakstraat in het centrum van Sittard gelegen. Inmiddels zijn er al 
een aantal documenten uit de boekhouding van de gemeente gevonden waaruit dat 
blijkt. Onomstotelijk is het  beschreven in een testament uit: …….. Waarin vernoemd 
de eigenaresse in die tijd en de ligging in Der Plakstrasse. Bij de grote stadsbrand 
is Der Funff Heringe samen met de gehele Plakstrasse ten prooi gevallen aan de 
vlammen en hield het op te bestaan.

Met De Vief Heringe is de oude naam opnieuw gaan leven. De gekozen naam 
zou echter voor een restaurant gelegen aan het water het verkeerde idee kunnen 
wekken; een visrestaurant te zijn. Daarom in het logo geen vissen. Wèl de vijf Franse 
soldaatjes. Die allemaal aan de Sittardse benaming voor een lange smalle man 
voldoen: Eine Hering! Daarom dus vijf lange smalle Franse soldaatjes die De Vief 
Heringe personifiëren.
Zo werd de oude naam uit de geschiedenis nieuw leven ingeblazen. 

De Vief Heringe. Hoe dan?
De hele

dag ver-
krijgbaar

De hele
dag ver-
krijgbaar

De hele
dag ver-
krijgbaar

Hier 
is het
fris!

Verse Jus Verse jus
€ 3,50

Vergaderen en arrangementen ?
Kijk voor meer informatie op de laatste pagina van dit Menu Journal!
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Bieren
 
 

•   Brand Pilsener v.h. vat
 Goudgeel, helder,  
 matig bitter, 5%
 Piepke Pils 20 cl € 2,50
 Fredje Pils 25 cl € 3,10
 Wielderke Pils 50 cl € 6,00
•   Oud Bruin 30 cl € 3,00 

Donkerbruin, zoet,  
karamel, licht bitter, 3,5%

•   Brand Up 30 cl € 3,50 
 Goudgeel, helder,  
 sterk bitter, 5,5%
•   Brand Weizen v.h. vat
 Lichtblond, troebel,  
 fruitig, licht bitter 5,1 30cl € 4,20
   50cl € 6,80
•   Brand Weizen 0,0 30cl € 3,50
 Lichtblond, troebel,  
 fris, fruitig, Alcohol vrij
•   Brand IPA 30cl € 4,00
 Blond, fris, citrus,  
 matig bitter, 7%

Seizoensbieren
van het vat

•  Brand Lentebock 25cl € 4,50 
Oranjebruin, fris,  
matig bitter, 6,5% 

•   Brand Dubbelbock 25cl € 4,50 
Roodbruin, karamel,  
matig bitter, 7,5%

•  Brand Winterbock 25cl € 4,50 
Robijnrood, kruidig,  
matig bitter, 7,5%

 Tripel
 • Affligem Tripel 30cl € 4,50
  Blond, hergisting op fles,  
  matig bitter, 8,5%
 • Jabeeks Tripel 33cl € 4,50
  Blond, kruidig, fruitig,  
  matig bitter, 8,5%
 • Tripel D’Anvers 33cl € 4,50
  Kruidig, fris, sprankelend,  
  licht zoet 8%
 • Westmalle Tripel 75cl € 9,00 
  ‘Moeder der Tripels’,  
  goudgeel, nagisting op fles,  
  hop, fruitig, 9,5%

 Blond
 • La Chouffe Blond 25cl € 4,50
       Blond, droog, fruitig,  
  licht bitter, 8%
 • Duvel 33cl €4,50
  Blond, fruitig, sterk bitter, 8,5%
 • Brugse Zot 33cl € 4,00
  Blond, fruitig, kruidig,  
  matig bitter, 6%
 • Zittesje Sjnaak 33cl € 4,50
  Donkerblond, fruitig,  
  matig bitter, 6%
 • Affligem Blond 30cl € 4,00
  Fruitig, zacht, mild bitter, 6,7%

 Amber
 • De Koninck APA (Bolleke) 25cl € 4,00
  Amber, moutig, licht bitter, 5,2%
 • Bluswater 33cl € 4,50
  Amberkleurig, gebrande  
  mouten, rokerig, 5,9%
 
 I.P.A. (Indian Pale Ale)
 • Brand IPA 30cl € 4,00
  Blond, fris, citrus,  
  matig bitter, 7%
 • Jopen Mooie Nel 33cl € 4,50
  Amber, grapefruit, citrus,  
  sterk bitter, 6,5%
 • Jopen NONnetje IPA 0,3 33cl € 4,50
  Alcohol arm. Licht blond,  
  fruitig, mout, hop, licht bitter, 0.3%

 Dubbel
 • Affligem Dubbel 25cl € 4,50
  Roodbruin, karamel,  
  matig bitter, 6,8%
 • Westmalle Dubbel 30cl € 4,50
  Karamel, mout, fruitig,  
  droge afdronk

 Witbier
 • Vedett Extra White 33cl € 4,00
  Strogeel, citrus, koriander,  
  licht bitter, 4,7%
 • Steinder Wit 33cl € 4,00 
  (Brouwerij de Fontein)
  Strogeel, citrus, koriander,  
  licht bitter, 4,7%

 Weizenbier
 • Maaskanter 33cl € 4,50
    Dunkel Weizen, tarwemout,  
  zacht, fruitig, vol, 6%

 Fruitbier 
 • Liefmans Fruitesse 25cl € 4,00
  Rood, fris, rode vruchten,  
  zoet, 3,8%   
 • Boon Oude Kriek 37,5cl € 6,50
  Dieprood, Lambiek bier  
  met frisse krieken
 
 Diversen
 • Desperado’s 33cl € 4,00
       Blond, tequila, zoet,  
  licht bitter, 5,9%

Tevreden  
met niks / 0.0
 
 •  Brand Weizen 0,0 30cl  € 3,50 

Alcohol vrij 
Lichtblond, troebel,  
fris, fruitig

 •  Amstel Radler 0.0 30cl € 3,00 
Alcohol vrij 

      Strogeel, lichtzoet, 
  citrus, licht bitter  
 •  Heineken 0.0 30cl € 3,00 

Alcohol vrij 
      Goudgeel, helder,  
  licht moutig, licht bitter, 
 •  Affligem Blond 0.0 30cl  € 3,50 

Alcohol vrij 
      Goudgeel, helder,  
  licht moutig, licht bitter 
 •  Jopen NONnetje IPA 0.3 33cl  € 4,50
  Alcohol arm 
  Licht blond, fruitig, mout,  
  hop, licht bitter 
 •  Jillz Cider 0.0 23cl 3,50 

Alcohol vrij 
  Doorzichtig, helder,  
  zure appel, licht zoet 
 • Crodino Alcohol vrij aperitief € 3,00

Speciaal

Bieren

Bier 
proeverijen

 
Bierproeverij

 € 12,50
  
 Vier proefglaasjes seizoensgebonden 

bieren, samen geserveerd 
om lekker te proeven en te vergelijken 

in combinatie met bijpassende 
borrelhapjes

Bieren  
van de maand

Wij hebben altijd seizoensbieren van de tap en uit de fles. 
Vraag onze bediening welke seizoen gebonden bieren er zijn. 

Tobke beier
 

Laat je verrassen en deel samen een  
Töbke (Töbke is Sittards dialect  

voor een emmertje).

• Borrel-töbke €17,50
      4 flesjes verschillend speciaalbier op 

ijswater met nootjes, kaas,  
worst en olijven

• Mix-töbke € 17,50
      2 flesjes verschillend speciaalbier,  

2 smaken Fritz frisdrank op ijswater met 
nootjes, kaas, worst en olijven

• Fritz-kola-Töbke € 14,00
      4 verschillende flesjes Fritz frisdrank

Bieren uit de regio

Bieren 
Wij tappen een aantal wisselende bieren van 
het vat. Vraag onze bediening welke. 
   
Andere Speciaal Bieren  
Ons assortiment Speciaal bieren kan wisselen 
per maand en per seizoen.

Vanaf de Middenweg (1) wordt het beekdal verruimd De Geleenbeek gaat weer meanderen door 
het landschap. In het gehele projectgebied worden zo’n 600 nieuwe bomen geplant. De wegen 
rondom de tennisbaan, de Scouting en de Roeivijver (2 en 3) krijgen een nieuwe riolering en een 
nieuwe weginrichting. De roeivijver annex visvijver is opgeknapt met een waterdichte bodem 
en twee houten vlonders. Daarnaast zijn in de vijver een nieuwe fontein, een kunstwerk en een 
bomeneiland geplaatst. 

U bent op dit moment bij restaurant De Vief Heringe (4). Rondom deze oude monumentale molen 
komen drie waterstromen samen. Er zijn nieuwe kokers onder de weg aangelegd om wateroverlast 
nu en in de toekomst te beperken. Daarnaast is een nieuwe stenen muur gebouwd om de molen te 
beschermen tegen hoogwater. Als laatste, is een vispassage gerealiseerd om vissen en bodemdieren 
de molen en de nieuw te bouwen stuw te laten passeren. 

Bij (5), naast de Berkenlaan, is een betonnen bergbezinkbassin onder de grond gebouwd om bij 
hevige regenbuien te voorkomen dat vuil rioolwater op de beek wordt geloosd. Deze betonnen bak 
vangt het overtollige regenwater tijdelijk op. Na de bui zakt het regenwater geleidelijk in de bodem, 
daar waar het hoort om planten en bomen van water te voorzien. Tussen (5) en (6) wordt de beek 
ruimer gemaakt en voorzien van stenen uit de Ardennen. 

Het project ‘Corio Glana Highlight 20 fase 1, herinrichting Geleenbeek Stadspark van Sittard’ is 
gestart in september 2020 en is naar verwachting in januari 2022 klaar. Momenteel vinden de 
voorbereidingen plaats voor de herinrichting Geleenbeek in de Parklaan, waarbij de parkachtige 
omgeving overgaat naar de historische binnenstad van Sittard. 

 Project Corio Glana vordert gestaag
De herinrichting van de Geleenbeek, de Roeivijver, de Vijverweg en de Molenweg worden in opdracht van het Waterschap Limburg en de  

Gemeente Sittard-Geleen onder de projectnaam Corio Glana gerealiseerd.

  
 De Zesde Hering 25cl € 4,50 
  Het kruidige huisbier van  

De Vief Heringe Eigenzinnig,  
geen IPA, geen Saison, donkerblond, 
kruidig, lichtzuur, matig bitter, 6,5%

Huisbier

Ons eigen huisbier De Zesde Hering:
Het kruidige huisbier van De Vief Heringe Eigenzinnig, geen IPA, geen 
Saison, donkerblond, kruidig, lichtzuur, matig bitter, 6,5%.

 Brouwerij Ambrass Sittard
 • De Zesde Hering v.d. tap 25cl € 4,50
  Donkerblond, kruidig, lichtzuur, matig bitter, 6,5%
 • Zittesje Sjnaak 33cl € 4,50
  Donkerblond, fruitig, matig bitter, 6%
 
 Brouwerij Hoeve De Maar, Jabeek
 • Jabeeks Tripel 33cl € 4,50
  Blond, kruidig, fruitig, matig bitter, 8,5%

 Brouwerij De Fontein Stein
 • Steinder wit 33cl € 4,50
  Strogeel, tarwemouit, koriander,  
  curacaoschil, fris fruitig, 4,9%
 • Maaskanter 33cl € 4,50
      Dunkel Weizen, tarwemout, zacht, fruitig, vol, 6%
 • Bluswater 33cl € 4,50
  Amberkleurig, gebrande mouten, rokerig, 5,9%

Vraag naar ons Bierboek!
 

Met alle uitleg over onze bijna 50 speciaalbieren!

De Vief Heringe  
wandel-

arrangement
 
Wandel met De Vief Heringe  
door de Sittardse omgeving

 
• Krijg Koffie, Thee en een stukje  

van de Ophovenerhof  
vlaai bij vertrek

• Bij terugkomst per 2 personen  
een uitgebreide Vief Heringe  

Peuzelplank 

• Kies gratis een boekje van  
een wandeling naar keuze

Gezamelijke prijs:  
géén € 32,90  
maar € 29,50  

voor 2 personen
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Onze huiswijnen zijn per glas en karaf 
verkrijgbaar.

Per glas  € 3,90
Per pichet (0,25 L)  € 6,50
Per karaf (0,50 L)  € 12,50
Per karaf (0,75L)  € 18,50
Per karaf (1 L)  € 24,00

De Pays d’Oc
Onze Rode, Witte en Rosé huiswijn zijn 
van het zelfde huis in Pays d’Oc. De sinds 
1987 bestaande herkomstbenaming Vin 
de Pays d’Oc is het Franse antwoord op 
het succes van de nieuwe wijnlanden en 
is inmiddels uitgegroeid tot het grootse 
productiegebied van landwijnen. Het 
heerlijke karakater en de herkenbaarheid 
van de druif maken de wijnen geliefd. De 
wijngaarden liggen in het hartje van de 
Languedoc regio. Het is hier in de zomer 
verschrikkelijk heet end e grond is arm, 
dit zorgt voor kleine opbrengsten maar 
wel voor een mooie kwaliteit wijn.

Wit: Sauvignon Blanc,
Het is een droge, frisse wijn met 
een krachtige neus. Een goed 
uitgebalanceerde wijn met intense 
aroma’s van limoen, passievruchten en 
grapefruit. Heerlijk als aperitief of bij 
visgerechten, schaal- en schelpdieren en 
salades.

Rosé: Grenache
Het is een toegankelijke uitnodigende 
droge lekkere lichte wijn met de fruitige 
smaak van zomervruchten.

Rood: Merlot
Een eerlijke, makkelijke rode wijn met 
veel rood fruitaroma’s in bouquet en 
smaak. Prettige en toegankelijke wijn.

Huiswijnen

Witte wijn
Uitsluitend per fles te bestellen.
• Wolfberger Pinot Blanc   € 24,50 
 Colmar - Elzas - Frankrijk 
 Intense Neus, soepele afdronk  
 ideale combi met Choucroute d’Alsace 
• Pinot Grigio Tramin  € 27,50 
 Alto Adige - Italië
 Pittig droog met frisse fruit tonen.
• Pago de Cirsus  € 29,50
 Chardonnay - Navarra - Spanje
 Vol met een fraai romige kracht.
• Gruner Veltliner 
 Schafflerberg - Leth - Oostenrijk  € 32,50
 Zacht droog en fris aromatisch.
• Chablis  € 32,50
 Dom. Des Geneves - Frankrijk
 Pittig droog met kracht en stijl.

Rode wijn
Uitsluitend per fles te bestellen. 
• Chat. Cap Saint Martin   € 24,50 
  Cabernet d’En Face - Cotes  

de Bordeaux - Frankrijk 
Smakelijke Pure Cabernet uit 2016.

• Zolla Primitivo   € 27,50 
 Primitivo Di Manduria - Italië  
 Krachtig en heel erg vol van smaak.
• Tierras de Murillo, Rioja Crianza € 29,50
  Tempranillo druif - Rioje - Spanje 

Heel herkenbare zijdezachte Rioja  
met een prachtige balans tussen  
frisheid en zachtheid.

• Gignondas Dom. Palon   € 39,50 
  Cotes du Rhone - Frankrijk 

Kracht en verfijning. Top Rhone.

Mouserende wijn
• Cava: Vincente Gandia, Hoya de Cade   
  Biologische Cava van Macabeo druif 

Utiel - requena - Spanje. Droog maar ook 
fruitig aroma en met een mooie ‘bubbel’.  
per glas  € 4,50 
per fles  € 29,50

Gedistilleerd
Jenevers
 • Sloegin  € 4,50
  (Een jagersborrel geserveerd  
  met het karakter van rijping op eiken)
 • Jonge Jenever, Ketel 1  € 2,50 
 • Oude Jenever, Bols  € 2,50 
 • Els Lavera  € 2,50 
 • Apfelkorn, Berentzen  € 2,50 
 • Bessen Jenever, Coebergh  € 2,50 

Kruidenbitters
 • Jägermeister  € 2,50 
 • Schrobbeler  € 2,50 

Cognac(achtigen)
 • Vieux, Hoppe  € 2,50 
	 •	 Cognac,	Remy	Martin	v.s.o.p	 	 € 4,50 
 • Asbach Uralt (Duitse Cognac)   € 4,50

Rum
 • Bacardi White Rum  € 4,00
 • Bacardi Oak Hart  € 4,50

Gin
 • Gordons Gin  € 4,00
 • Gordons Pink Gin   € 4,50
 • Tanqueray London Dry Gin  € 4,50

Whisky
 • Whiskey, Johny Walker RED label € 4,50
 • Whiskey, Johny Walker BLACK label € 5,00 
 • Whisky, Famous Grouse  € 4,50
	 •	 Glenfiddich		 	 € 5,00
 • Dimple Blended 15 yeas  € 5,00
 • Bourbon, Jack Daniels  € 4,50  
  Tennessee Whiskey   
 • Irish Whiskey, Jameson  € 4,50 

Diversen
	 •	 Calvados,	Busnel	v.s.o.p.	 	 € 4,50 
 • Tequila, Sauza  € 4,00
 • Isobella Sambuca   € 4,50
 • Grappa van Chardonnay  € 5,00
	 •	 Vodka,	Smirnoff	 	 € 4,00

Aperitieven
• Port White € 3,50 
• Port Ruby € 3,50 

• Port Tawny € 3,50 
• Sherry Medium € 3,50 

• Sherry Dry € 3,50 
• Martini Bianco € 3,50 
• Martini Rosso € 3,50 

• Pernod € 3,50 
• Campari € 3,50

• Aperol Spritz € 5,50
• Jillz Cider 0.0 Alcohol vrij € 3,50

• Crodino Alcohol vrij € 3,00  

Likeuren
 • Disaronno (Amaretto) € 3,50 
 • Liqor 43  € 3,50 
 • Malibu  € 3,50 
 • Passoa  € 3,50 
 • Safari  € 3,50 
 • Tia Maria  € 3,50
 • Marakesh  € 3,50
 • Bailey’s  € 3,50 
 • Cointreau  € 4,00 
 • Grand Marnier  € 4,00
 • Drambui  € 4,00
 • Chouffe Coffee  € 4,00
 • Sheridan’s Dubbel likeur € 4,00
 • Creme de Menthe € 3,50
 • Meloen likeur  € 3,50

Mix dranken 
& Cocktails

  • Gordens Pink Gin  € 8,00
   Met Russell & Co Tonic,  
   Rood fruit en Aardbei 
  • Tanqueray Gin  € 8,00
   Met Russell & Co Tonic,  
   Citroen, limoen en munt 
  • Tinto Verano  € 6,50
   Rode wijn, Cristal clear,  
   citroen en ijsblokjes
  • Limoncello Spritz  € 7,50
   Huisgemaakte limoncello met cava
  • Aperol Spritz  € 6,50
   Aperol, cava, Sourcy rood  
   en sinaasappel
  • Sparkling 43  € 7,50
   Licor 43, Sourcy Rood,  
   citroensap en citroen
  • Port-tonic  € 6,50
   Witte Port, Russell & Co Tonic,  
   citroen en munt

Huisgemaakte 
Specialiteit
 • Limoncello Italiaanse Citroen  € 4,50 
  Puur, zelf gemaakt van  
  citroenschil, alcohol en suiker,  
  ongeveer 30% alcohol
 • Limoncello Limoen  € 4,50
  Net zo puur en zelf gemaakt,  
  met een straffe smaak van  
  groene limoen. Dé Limoncello  
  voor de liefhebber,  
  ongeveer 30% alcohol 

Sloegin 
Een jagersborrel geserveerd met het 
karakter van rijping op eiken. 

Ruim 20 jaar geleden leerde Arthur, de 
eigenaar van De Vief Heringe, door Thijs 
Brand, toentertijd nog actief als Algemeen 
Directeur bij Brand Bierbrouwerij, de traditie 
van de jacht kennen. Om zijn gasten en 
medejagers in de kou op temperatuur te 
brengen wilde Thijs Brand een traditioneel 
Engels jagersdrankje schenken. 
 

Sloegin. Deze gin wordt gemaakt van de 
sleedoornbes. De sleedoornbes is in feite 
familie van de pruim. De Sleedoornpruim 
vind je sporadisch nog in de Voerstreek. De 
Sleedoorn bloeit zeer vroeg in het voorjaar 
en toont zich dan door een zeer tere witte 
bloesem. 
 
In het najaar levert de struik de blauwe, 
ronde, uiterst wrange (sleeuwe) pruimpjes. 
Door de pruimpjes pas te plukken na een 
eerste vorst heeft de wrange smaak geen 
invloed meer op het uiteindelijke product. 
Van de Sleedoornpruim wordt met name 
in de voerstreek in België ook brandewijn 
gemaakt op basis van Belgische jenever. 
Veelal een zoete en meer naar pruim 
smakende variant van de Engelse Sloegin.  
 

Deze Sloegin krijgt achter de bar van De Vief 
Heringe nog extra smaak door rijping in een 
eiken vat.

Supplementen
 • Mandje brood met roomboter,  € 5,00
  Amandel-pesto en kollen-dip  
 • Bakje frites € 3,50 
 • Kleine salade        € 3,50 
 • Warme groenten      € 3,50 
 • Portie aardappelpurée       € 3,50 
 • Portie zoete aardappel-frites € 3,50 
 • Linguine pasta        € 3,50

(Deze gerechten worden alléén na 17.00 
uur geserveerd). 
Bij deze gerechten kunt u zelf kiezen wat 
u bij uw gerecht geserveerd wil krijgen: 
• Boeren frites 
• Zoete aardappel-frites 
• Aardappelpurée 
• Linguine pasta  

Vlees 
 
•  Zoervleisj  € 14,50  

Huisgemaakt zuurvlees van  
rundvlees volgens oud  Limburgs  
recept van onze Chef, met frites 

•  Crispy chicken  € 14,50  
Met Cornflakes gepaneerde  
en gefrituurde kip, met een  
kleine Salade, frites en  
yoghurt-mayonaise 

•  Boulettes                       € 13,00/€ 16,50
 à la Liègeoise 
  1 of 2 huisgemaakte gehaktballen  

volgens traditioneel Luiks recept  
met een lichtzoete saus van  
Canisius appelstroop en rozijnen  
met frites 

•  Kalfsburger  € 16,00  
Hamburger van kalfsgehakt,  
amandel-pesto-mayonaise,  
Parmezaanse kaas, zongedroogde  
tomaat en rode ui, gemarineerde  
olijven geserveerd op een brioche 
broodje met een kleine salade  
en frites 

•  Biefstuk  € 17,50 
Met roomboter en knoflook  
gebakken biefstuk met een kleine  
salade, knoflooksaus en frites

• Confit de Canard  € 17,50 
 Eendenbout op klassieke  
 Franse wijze bereid met een    

Voorgerechten
• Runder-carpaccio    € 10,50
  Carpaccio van rundvlees op  

amandel-pestomayonaise met  
rucola, smokey beans en  
Parmezaanse kaas 

• Pompoen-carpaccio     € 9,50 
 (vega, veganistisch mogelijk)  
 Carpaccio van gemarineerde  
 pompoen met een crumble van  
 Parmezaanse kaas, met rucola,  
 walnoot en yoghurt mayonaise   
• Dronken zalm  € 14,00 
 In gin gemarineerde rauwe zalm  
 met gerookt zout en dille, Little Gem  
 en ponzu (citrus-soja) mayonaise 
• Voorgerecht peuzelbord       € 13,00 
  Burrata; romige mozzarella, met  

rucola venkelsalade, Serrano-ham  
met knoflooksaus, amandel-pesto, 
tomatensalsa en brood 

• Voorgerecht van de Chef                dagprijs 
 Vraag onze bediening welk  
 voorgerecht onze chef voor  
 u serveert 

Hoofdgerechten
appelchutney en seizoensgroente 
• Kalfsoester  € 20,50 
 Gebakken kalfsoester met  
 citroentijm-saus en seizoensgroente 
• Ribeye van Livar     € 21,50 
 (Limburgs varken)  
 Ribeye van Limburgs Varken  
 gebakken met tomatensalsa  
 en seizoensgroente 
• Flat iron steak  € 24,50 
 Steak van de zeer smaakvolle  
 Sukade, met een saus van blauw- 
 schimmelkaas óf amandel-pesto  
 mayonaise en seizoensgroente 
• Hoofdgerecht van de Chef  Dagprijs 
 Vraag onze bediening welk  
 gerecht dat wij vandaag  
 voor u serveren 

 
Vis 
 
• Botermakreel  € 21,50 
  Gebakken botermakreel met 

seizoensgroente, citroentijm-saus 
• Zeebaars  € 23,00 
 Open gebakken zeebaarsfilet  
 uit de oven met een warme  
 Tomaten-knoflooksaus en  
 frisse venkel-salade 
• Vis van de dag   Dagprijs 
 Vraag onze bediening welke vis
 wij vandaag voor u serveren  • Aangeklede kop koffie € 7,50 

  Kop koffie of thee  
  met 3 lekkernijen 
 • Thuuramisu € 7,50 
   Citroen mascarpone crème,  

lange vingers en limoncello merengue 
 • IJstaartje € 7,50 
   Parfait van choco met een bodem  

van gepofte rijst en marshmallow,  
karamel en merengue  

 • Kaasplankje € 9,50 
   4 verschillende kazen, geserveerd  

met stroop en vijgenbrood 
 • Kaasplankje met €12,50
  een glaasje port 
 • Dessert van de Chef       Dagprijs  
   Vraag onze bediening welk  

dessert wij serveren 
 

Wat...

komt  
er na?

Specialiteit
van het huis

 • Choucroute  € 19,50 
  d’Alsace
  Klassieke zuurkoolschotel uit  
  de Elzas met een rack van  
  speenvarken, zacht gegaard  
  buikspek, Livar braadworst,  
  aardappelpurée, huisgemaakte 
  mosterdsaus en Vief Heringe  
  mosterd 

• Kindertosti  € 4,50 
 Tosti met ham en kaas 
• Poffertjes  € 5,50
 Poffertjes met stroop,  
 poedersuiker en een stroopstift  
 om je poffertjes extra te versieren 
• Bitterballen  € 7,50 
 4 ambachtelijke bitterballen  
 met frites en appelmoes 

• Braadworstje  € 7,50 
 Livar braadworstje met frites       
• Crispy chicken  € 14,50 
  Met Cornflakes gepaneerde  

en gefrituurde kip, met een  
kleine salade, frites en  
yoghurt-mayonaise 

Kènjerleif...!

ijscoupes
 • Koning zomer        € 7,00 
  Vanille ijs, verse aardbeien,  
  aardbeien coulis en slagroom
  • Coupe chocolade €7,00  
  Vanille ijs met stukjes huis-
  gemaakte brownie, choco-chips 
  en crisps, slagroom en choco-saus 
  • Coupe salt-sweet koffie €7,00 
  Vanille ijs met koffie,  
  butterscotch, zoute karamel  
  en slagroom 
  • Coupe sorbet  € 7,00 
  Sorbetijs met dagvers  
  fruit en meringue 
  • Kinderijs  € 4,50 
  Vanille ijs, slagroom en  
  een kinderverrassing 

Menu van 
de Chef

€ Dagprijs
 

Wij serveren dagelijks een 
DRIE GANGEN MENU  
van de chef waarvan de  

gerechten ook apart  
te bestellen zijn. 

Om samen  
te delen? 

(Alleen geserveerd voor 2 personen)
 
 • Uit de zee voor twee € 49,50 

  Een schotel met botermakreel,  
zes scampi en vis van de dag geserveerd 

met linguine met bosui, spinazie en cherry-tomaatjes

Deze gerechten zijn vanaf 17.00 verkrijgbaar

(Alle kindergerechten worden geserveerd met een verrassing) 

De hele
dag ver-
krijgbaar

De hele
dag ver-
krijgbaar

Pasta
(Wij gebruiken uitsluitend verse Pasta)

 
 • Pasta Burrata (vega) € 14,50 

Linguine met cherry tomaatjes bosui  
mini Burrata; extra romige mozzerella  

en kruidenolie 
• Pasta met  Kip (vega mogelijk) € 13,50 

Linguine met in knoflook en 
ui gemarineerde kip met 
gebakken courgette en  

amandel-pesto, gegarneerd  
met rucola en  

Parmezaanse kaas 
• Pasta met verse groenten  

en Scampi €15,50 
Linguine met scampi, knoflook,  
spinazie, citroen en peperolie 

gegarneerd met rucola en 
Parmezaanse kaas  
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VOOR ALLE GELEGENHEDEN EEN PASSENDE RUIMTE BIJ DE VIEF HERINGE

KRANT OM IN  
TE LEZEN EN 

MEE TE NEMEN 
GRATIS

 

Trouwen a/d waterkant
De Vief Heringe is door zijn ligging in het 
monumentale Stadspak en aan de kademuur 
van de Geleenbeek een prachtige locatie 
voor een bruiloft of een bruiloftsfeest. 

Door de verschillende beschikbare ruimtes, 
kunnen ceremonie, diner en feest hun eigen 
ruimte en sfeer krijgen. Ook het terras met als 
decor het uitzicht over het water kan zowel 
voor ceremonie als receptie ingericht worden. 
Voor een avondfeest biedt De Tuinzaal alle 
mogelijkheden.

Vergaderen

De Tuinzaal
 
Deze heldere en voor het grootste deel uit 
glas bestaande ruimte met uitzicht op het 
stadspark is de grootste ruimte beschikbaar. 

Direct naast het eigen Parkeerterrein 
gelegen is de Tuinzaal ook toegankelijk voor 
minder validen. De zaal beschikt over een 
eigen bar en garderobe. De toiletgroep met 
minder validen toilet ligt direct naast de 
zaal. Schuifpuien maken het mogelijk binnen 
en buiten met het aan het water gelegen 
achterterras te combineren. De Tuinzaal is 
in 2021 geheel gerenoveerd en is voorzien 
van een geluidsinstallatie voor achtergrond 
muziek die uitgebreid kan worden met een 
spreekmicrofoon. Beamer en scherm zijn in 
deze ruimte aanwezig. In de verschillende 
opstellingen is deze zaal uitermate geschikt 
voor diners, koffietafels, vergaderingen en 
presentaties van 30 tot 80 personen. De 
Tuinzaal heeft voor een staande receptie 
of feest zelfs een capaciteit tot ruim 100 
personen.

Vergaderen en  
arrangementen
 
Naast de voorgestelde arrangementen 
biedt De Vief Heringe tal van 
mogelijkheden naar wens van de gasten.

Vergadering 4 uur
•  Ontvangst met koffie, thee en een stukje 

Limburgse vlaai
•  Onbeperkt koffie, thee en water
•  Middag Pauze met luxe lunch
•  Gebruik van flip-over / touch schoolbord 

scherm / beamer  
en beamer scherm

•  Gratis WIFI
•  Gratis parkeren
Dit arrangement bedraagt  
€ 34,50 per persoon

Vergadering 8 uur
•  Onbeperkt koffie, thee en water 
•  Korte Pauze
•   Stukje Limburgse vlaai  

of Smoothie of Vers fruit
•   Middag Pauze - Luxe lunch
•  Borrel aan het einde van deze dag
•  Gebruik van flip-over / touch schoolbord 

scherm / beamer  
en beamer scherm

•  Gratis WIFI
•  Gratis parkeren
Dit arrangement bedraagt  
€ 50,00 per persoon

Netwerkborrel 4 uur
•  Ontvangst met kopje koffie/thee/water 

en stukje vlaai
•  Gemengde notenmix op tafel
•  Peuzelbordje met verschillende soorten 

vlees, kaas en olijven
•  Ambachtelijke bitterballen
•  Onbeperkte drankjes
Deze borrel bedraagt € 24,50 per persoon. 

Mogelijkheden 
zijn grenzeloos

Groepsdiners & buffetten

Voor groepen vanaf 10 personen biedt De 
Vief Heringe een speciaal Groepsmenu 
waaruit ieder zijn eigen keuze kan maken. 

Hieruit kan iedereen zijn eigen 3-gangenmenu 
samenstellen. De keukenbrigade kan een 
speciaal maatwerk diner, al dan niet met 
keuzemogelijkheden, naar wens samenstellen. 
De Limburgsche- of de Italiaanse tafel zijn een 
heerlijke invulling van ouderwets samen dineren 
tegenwoordig ook wel shared-dining genoemd. 
Voor gelegenheden met meer dan 25 personen 
biedt De Vief Heringe een scala aan mogelijke 
buffetten in alle prijsklassen. Meer exclusief zijn 
de Walking-dinners waarbij u zelf de hapjes uit 
een menu kiest en alle gasten een aantal kleine 
hapjes persoonlijk aangereikt krijgen. Zo kan 
voor iedere groep in elke afmeting een passende 
invulling geboden worden. 

DE VIEF HERINGE BESCHIKT OVER:

• Flip-over
• Microfoon
• Spreekstandaard
• Beamer met scherm
• Touch actief schoolbordscherm
•  Een ruime internet verbinding (300 

down en 40 up)  geschikt voor actieve 
vergaderprogramma’s 

‘’t Zolderke 
 
Deze ruimte op de 1e verdieping heeft 
met z’n eigen openhaard en aankleding 
met Sittardse relikwieën een ouderwetse 
gezelligheid gecombineerd met 
functionaliteit. 

Door de flexibele inrichting kan deze 
ruimte ingericht worden naar de wensen 
van de gasten en is geschikt voor kleinere 
vergaderingen, diners en borrels. Doordat 
de ruimte op de eerste etage ligt is deze 
moeilijk toegankelijk voor mindervaliden. ’t 
Zolderke beschikt over een geluidsinstallatie 
voor achtergrond muziek die uitgebreid 
kan worden met een spreekmicrofoon. Ten 
behoeve van vergaderingen is er speciale 
vergaderverlichting en is er een Touch-
school-scherm. In ’t Zolderke zijn afhankelijk 
van gewenste opstelling maximaal 45 
zitplaatsen. Voor een staande borrel wordt 
een kleiner maximum aangehouden. Er is een 
toiletgroepje op de 1e etage.

High Tea
 

  • High Tea met of zonder glas cava  
€ 22,50 / €25,00 p.p.  

- Kopje soep 
- Luxe boterhammen 

- Diverse mini-quiches 
- Scones met 2 soorten jam  

- Assortiment van 4 zoetigheden 

Hierbij serveren wij onbeperkt 
verschillende  soorten thee of een 
kopje koffie.   (Speciale koffie’s zijn 

niet inbegrepen)  High Tea serveren 
wij alle dagen van de week,  alleen op 

reservering vanaf 2 personen.

VRAAG NAAR ONZE SPECIALE KOFFIETAFEL ARRANGEMENTEN:
Tot ruim 80 personen • Standaard of luxe • Informeel dineren • Samen borrelen • Alle combi’s mogelijkKoffietafel

bel 046-458 59 93 voor meer info, persoonlijk advies

en om alle mogelijkheden te bespreken.

Klein of groot feest? Wij leveren maatwerk voor elke wens. In onze Tuinzaal of ‘t Zölderke 
kunnen wij groepen ontvangen in verschillen settings. Of, wat te denken van uw bijeenkomst 
naast het molenwerk in de unieke en authentieke sfeer van het Maalwerk of de Maalzolder?

Ook voor een koffietafel en een groepsdiner bieden wij net als voor een walking dinner diverse 
mogelijkheden, afgestemd op de wensen en het aantal gasten.
Onze locatie beschikt ook over alle mogelijkheden om een droomhuwelijk te realiseren. 
Trouwen in de Tuinzaal of buiten op ons terras. De Vief Heringe denkt graag mee! 
Op zoek naar een locatie voor een zakelijke bijeenkomst? Ook daarvoor is Buitenplaats de 
Vief Heringe het juiste adres! De zeer verschillende maar sfeervolle ruimtes bieden naast 
alle moderne technologische voorzieningen, de perfecte omgeving voor een vergadering, 
‘op de hei’- en brainstormsessie of training. Dit alles kan gecombineerd worden met ons 
wandelarrangement.

PERIODIEK/SEIZOEN UITGAVE VAN BUITENPLAATS DE VIEF HERINGE | MOLENWEG 56 SITTARD | T 046 458 59 93 | DEVIEFHERINGE.NL


