MenuKAART PROEFLOKAAL
Soepen

Lunchcombi’s

Worden geserveerd met kasteelbrood en kruidenboter

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

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

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

POMPOENSOEP

€ 6,25

Heerlijke pompoensoep met uitgebakken spekjes
en room

.............................................

Vis ......................................................... € 10,75
een kopje tomatensoep

Vlees ...................................................... € 10,75
Serrano, Spianata Romana, coppa di Parma, daarbij een kopje tomatensoep

Vega ....................................................... € 10,75
Oude kaas, geitenkaaskroketje en huttenkäse,
daarbij een kopje tomatensoep

Mix ........................................................ € 10,75

Brood “Oet ‘t Bakhoes”

- Te bestellen tot 17:00 uur Huisgebakken brood uit onze eigen bakkerij

Gerookte zalm ....................................... € 10,50
Geserveerd met zoetzure venkel en limoencrème

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

Hüttenkäse (vega)................................... € 8,50
Verfrissende huttenkäse met huisgemaakte bieslook komkommer-salade

SERrANO ................................................. € 10,50
Vers gesneden Serranoham met zongedroogde

Carpaccio ................................................ € 9,75
rucola en Parmezaanse kaas

Vitello tonnato ..................................... € 11,50

Gerookte zalm, Serrano en oude kaas, daarbij een
kopje tomatensoep

Salades “Oet de kas”

Worden geserveerd met kasteelbrood en kruidenboter
en zijn bereid met groenten en kruiden uit eigen tuin

Geitenkaas (vega) ................................. € 13,50
Geitenkaaskroketjes op een goed gevulde
salade met walnoot en rodebietencrème

Vis ........................................................ € 14,50
Goed gevulde salade met diverse gerookte vissoorten.
Zoetzure venkel, rode ui, kappertjes en limoencrème

Ceasar................................................... € 13,50
Traditionele Ceasar salade met malse kip, gekookt
ei, bacon, ansjovis, croutons en Parmezaanse kaas

HERFSTSALADE......................................... € 14,50
Lauwwarme salade met gebakken bospaddenstoelen,
spekjes en cranberrydressing

Zacht gegaarde kalfsmuis met tonijnmayonaise,
kappertjes, rode uien en zongedroogde tomaatjes
(warm)

PULLED PORK .................................... € 9,50

Langzaam gegaard varkensvlees met smokey
barbecuesaus
(warm)

PIKANTE KIP ..................................... € 8,50

Heerlijk pikant gebakken kip overbakken met kaas

Vlaai proeverij
espresso ................................................................ € 5,75

SALADEBOWLS
Onze bowls worden geserveerd met kasteelbrood
en kruidenboter. Ook in de avond te bestellen.

Lunchbowl (vega) ................................. € 11,50
Heerlijk gevulde bowl met salade en een kleurenpalet
van diverse rauwkost en fruit met een mangodressing

lunchbowl vis ....................................... € 13,50
Heerlijk gevulde bowl met salade van gerookte
zalm, surimi, garnaal en diverse rauwkostsoorten
met een dressing van sesamolie

lunchbowl kip ....................................... € 12,50
Heerlijk gevulde bowl met salade met pikant gebakken
malse kip, diverse rauwkostsoorten en een dressing
van chilimayonaise

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

WWW.KASTEEL-LIMBRICHT.NL
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VOORGERECHTEN
Vitello tonnato ..................................... € 11,50
Zacht gegaarde kalfsmuis met tonijnmayonaise,
kappertjes, rode uien en zongedroogde tomaatjes

HOOFDGERECHTEN
VAN DE BIG GREEN EGG
Geserveerd met frites en mayonaise

Carpaccio ............................................... €11,50

De beruchte burcht burger .................... € 16,50

Carpaccio van natuurrund met rucola,

Burger van het Limousin rund met bacon,
cheddar, gebakken uien en een geheime saus

Charcuterie............................................ €10,50

Steak .................................................... € 21,50

Fijngesneden vleeswaren van de Berkel met
olijven en zongedroogde tomaatjes

Lekker stuk vlees van het Limousin rund,
geserveerd met pepersaus of kruidenboter

Voor de kids
Kleine tomatensoep................................... €3,75
Of moeten we zeggen: tomaten-groentesoep?
Goedgevuld met verse groenten en vegetarisch

Saté ........................................................ €15,75
Huisgemarineerde saté van kippendijen met
kroepoek, atjar tjampoer en seroendeng

SPECIALS

Geserveerd met frites en mayonaise

Brood met nutella .................................... €3,75

KIP UIT DE OVEN ........................................ € 18,75

Twee sneetjes brood met nutella
Met diverse sauzen en versiering

Heerlijk malse kip uit de oven, overgoten met
eigen braadjus. Geserveerd met aardappel en
groentegarnituur.

Frites met snack ..................................... € 7,25

ZuurvLEEs ............................................... € 16,75

Frikandel, 3 bitterballen of kipnuggets met frites,
mayo, een gezonde salade en appelmoes

Huisgemaakt zuurvlees naar grootmoeders recept

Kipfilet ................................................... € 9,50

Konijn in het zuur met rodekoolpuree

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

KONIJN OP LIMBURGSE WIJZE ...................... € 17,50

Met frites, mayo, een salade en appelmoes

biefstuk .................................................. € 9,50
Met frites, mayo, een salade en appelmoes

zalm ........................................................ €9,50
Met frites, mayo, een salade en appelmoes

KIDSCOMBI’S
KIDS COMBI RIDDER .................................. € 11,50
3-gangen menu; tomatensoepje, keuze uit pannenkoek
of frites met snack en een heerlijk ijsje met verrassing na

KIDS COMBI KONING .................................. € 12,50
3-gangen menu; tomatensoepje, keuze uit biefstuk,

Desserts
Crème brûlée ........................................... € 6,50
Met suiker gebrande pudding

WARME TARTE TATIN ................................... € 6,50

Visgerechten

Geserveerd met frites en mayonaise

Zalm ..................................................... € 21,50
Op de huid gebakken verse zalm, geserveerd met
witte wijnsaus

KABELJAUW ............................................. € 23,50
Op de huid gebakken kabeljauw met uiencrème
roomsaus

Vegetarisch
VeGETARISCHE LASAGNE ............................. € 14,50
Huisgemaakte lasagne van kaas bechamelsaus en
gevuld met diverse groentes

Couscous ................................................. €14,75
Rijkelijk gevulde couscous met gedroogde pruimen
en gegrilde groentes

Met kaneelijs en vanillesaus

Chocolade trio ........................................ € 7,50
Laat u verrassen door 3 heerlijke chocoladedesserts

Grand dessert ......................................... € 8,50
Diverse kleine desserts

Kaasplank ............................................... € 7,50
Drie soorten kaas met notenbrood, 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 en 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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