MenuKAART PROEFLOKAAL
Soepen

Vlaai proeverij

Worden geserveerd met kasteelbrood en kruidenboter

3 stukjes vlaai met een kop koffie, cappuccino of
espresso..................................................................€ 5,75

Uiensoep . . ................................................. € 6,50
Goed gevulde uiensoep gegratineerd met
gruyèrekaas en jonge kaas

Lunchcombi’s

Tomatensoep (vega).. ................................ € 5,75
Of moeten we zeggen: tomaten-groentesoep? In
ieder geval dik van de groenten en vegetarisch

Asperge crème soep.................................. € 9,50
Met gekookte livar-ham, of gerookte
zalmsnippers, ei en kruiden uit eigen tuin

Soep van de week...................................... € 6,50
Iedere week zal ons keukenteam een lekkere
seizoensgebonden soep bereiden

Brood “Oet ‘t Bakhoes”
- Te bestellen tot 17:00 uur Huisgebakken brood uit onze eigen bakkerij

Garnalenkroketten . . ............................... € 10,50
Met limoen-knoflookcrème en zoetzure groenten

- Te bestellen tot 17:00 uur Huisgebakken handgesneden brood op
3 manieren belegd, geserveerd met een kopje soep

Vis........................................................... € 9,75
Gerookte zalm, forelfilet en tonijnsalade, daarbij
een kopje tomatensoep

Vlees.. ...................................................... € 9,75
Livar sjink, , Spianata Romana, coppa di Parma,
daarbij een kopje tomatensoep

Vega . . ....................................................... € 9,75
Oude kaas, geitenkaaskroketje en huttenkäse,
daarbij een kopje tomatensoep

Mix.......................................................... € 9,75
Gerookte zalm, Livar sjink en oude kaas, daarbij
een kopje tomatensoep

Geitenkaaskroketten (vega)..................... € 9,75
Met rode bietencrème, walnoten en rucola

Werrem sjink........................................... € 8,75
Licht gerookte beenham uit “de Peel” met een
saus van Gulpener mosterd

Gerookte zalm en forel.. ......................... € 10,50

Salades “Oet de kas”
Worden geserveerd met kasteelbrood en kruidenboter
en zijn bereid met groenten en kruiden uit eigen tuin
Te bestellen als voorgerecht of als maaltijdsalade

Mozzarella (vega)................... € 11,50 / € 13,50

Geserveerd met zoetzure venkel
en limoencrème

Tonijnsalade............................................ € 8,75
Huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes,
rode ui en rucola

Hüttenkäse (vega).. .................................. € 8,50
Verfrissende huttenkäse (cottage cheese) met
radijsjes en frisse salade

Livar sjink............................................. € 10,50
Vers gesneden ham van het Limburgs
varken met truffelcrème

Carpaccio................................................. € 9,75
Carpaccio van natuurrund met truffelcrème,
rucola en parmezaanse kaas

Vitello tonnato...................................... € 11,50
Zacht gegaarde kalfsmuis met tonijnmayonaise,
kappertjes, rode uien en zongedroogde tomaatjes

Zoals de mozzarella hoort: van buffelmelk
geserveerd met pesto en tomaat

Geitenkaas (vega).................... € 12,50 / € 14,50
Geitenkaaskroketjes op een goed gevulde
salade met walnoot en rode biet

Vis........................................... € 13,50 / € 15,50
Zalm, scampi’s van de bakplaat, zoetzure venkel,
rode ui en kappertjes

Bospaddenstoelen (vega) . . ........ € 12,50 / € 14,50
Gebakken bospaddenstoelen met verse kruiden,
croutons, huisdressing en parmezaanse kaas

Caesar..................................... € 12,50 / € 14,50
Malse kip, gekookt eitje, bacon, ansjovis, croutons,
parmezaanse kaas

Couscous (vega) . . ..................... € 11,50 / € 13,50
Couscous, nootjes, croutons en verse kruiden

Onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Heeft u allergieën? Meld het ons. Onze kok denkt graag met u mee.
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VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Scampi....................................................€ 14,50
Gebakken en geserveerd in knoflookolie

Vitello tonnato...................................... € 11,50
Zacht gegaarde kalfsmuis met tonijnmayonaise,
kappertjes, rode uien en zongedroogde
tomaatjes

Carpacccio.............................................. €11,50
Carpaccio van natuurrund met rucola,
parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Charcuterie............................................ €10,50
Fijngesneden vleeswaren van de Berkel met
olijven en zongedroogde tomaatjes

Asperge crème soep.................................. € 9,50
Met gekookte livar-ham, of gerookte
zalmsnippers, ei en kruisen uit eigen tuin

VAN DE BIG GREEN EGG
De beruchte burcht burger..................... € 16,50
Burger van het Limousin rund met bacon,
cheddar, gebakken uien en een geheime saus.
Geserveerd met frites en mayonaise.

Livar rib roast........................................ € 21,75
Een prachtig stuk rib roast van het Livar varken
geserveerd met puree en rode wijnsaus

Steak 250 gram...................................... € 22,50
Lekker stuk vlees van het Limousin rund
geserveerd met pepersaus of kruidenboter

Ladysteak 150 gram................................ € 16,75
Lekker stuk vlees van het Limousin rund
geserveerd met pepersaus of kruidenboter

Saté.........................................................€15,75
supplement Asperges .................................................€5,50

Voor de kids
Kleine tomatensoep................................... €3,75

Huisgemarineerde saté van kippendijen met
kroepoek, atjar tjampoer en seroendeng

Asperges.................................................. €19,50
Traditionele Limburgse asperges a la Flamande
met gekookte livar ham, ei, botersaus en
gekookte aardappeltjes

Of moeten we zeggen: tomaten-groentesoep?
Goed gevuld met verse groenten en vegetarisch

Brood met nutella..................................... €3,75
Twee sneetjes brood met nutella

Brood met gerookte zalm . . ......................... €5,50
Twee sneetjes brood met gerookte zalm

Pannenkoek............................................... €7,50

KIP uit de oven
Malse kip uit de oven met rozemarijn, tijm,
knoflook en een beetje mosterd. We serveren
de kip met frites en frisse salade ............................€18,75

Met diverse sauzen en versiering

Frites met snack...................................... € 7,25
Frikandel, kroket of kipnuggets met frites,
mayo, een gezonde salade en appelmoes

Visgerechten

biefstuk 70 gram...................................... € 9,75

Sliptongetjes..........................................€ 18,50

Met frites, mayo, een salade en appelmoes

Kindersaté............................................... € 9,75

3 sliptongetjes van de bakplaat geserveerd
met roomboter en citroen

Met satésaus, frites, mayo, een salade en appelmoes

Zalm....................................................... € 19,50
Op de huid gebakken verse zalm geserveerd met
witte wijnsaus

Desserts
Crème brûlée . . .......................................... € 5,50
Met suiker gebrande pudding

Vegetarisch

Huisgemaakte appel crumble . . ................... € 6,50

Verse Pasta............................................. € 13,75

Met vanille-roomijs en een toef slagroom

Met groente, frisse kruiden in een romige
saus en parmezaanse kaas

Chocolade trio......................................... € 7,50
Mousse, brownie en chocoladeijs met slagroom

Couscous . . ............................................... €14,50

Grand dessert.......................................... € 7,50

Geserveerd met gerookte groenten van
de Big Green Egg

Diverse kleine desserts

Kaasplank................................................ € 7,50
Drie soorten kaas met roggebrood, appelstroop
en druifjes

Onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Heeft u
allergieën? Meld het ons. Onze kok denkt graag met u mee.

SPECIALS PROEFLOKAAL
3 gangen - Sharing dinner
Minimaal 4 personen
Een selectie van onze lekkerste gerechten samengesteld door onze chef geserveerd over drie gangen.
Een diner om met elkaar te delen en te proeven!

€ 34,50 p.p.
proefspecial voor 2 personen
Een goed gevulde plank bestaande uit brood uit ‘t Bakhoes, aioli, tapenades, verschillende vleeswaren
uit onze charcuterie, gefrituurde uienringen, calamaris en een mini soepje.

€ 19,50

BORRELKAART
BORRELPLANK
De borrelplank wordt geserveerd met olijfjes, ambachtelijke rundvleesbitterballen, vleeswaren uit eigen
charcuterie, nootjes, heerlijke kaas en een bakje Limburgse mosterd.

€ 9,75
BITTERBALLEN
Ambachtelijke rundvleesbitterballen met Limburgse mosterd.

8 stuks

€ 6,75 | € 9,75 12 stuks

Onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Heeft u allergieën? Meld het ons. Onze kok denkt graag met u mee.
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