
Voor het terras ‘‘op de binnenplaats’’ werken we met een vaste 
tijdsblokken. U kunt tijdens het lunchblok enkel gerechten van 
de desbetreffende kaart bestellen. U hoeft niet precies op het 
tijdstip dat u reserveert aanwezig te zijn. Eindtijden zijn wel 
bindend. Voor het terras ‘‘voor het kasteel’’ wordt er niet ge-
werkt met tijdsblokken en geld vol = vol

Hoe werkt het met de tijdstippen?

Gezien wij alles vers bereiden en we niet werken met het 
vooraf aangeven van keuzes kunt u niet meteen starten met 
eten. Wij zullen zsm alles voor u bereiden. Ondertussen kunt u 
wel alvast genieten van een drankje.

Kan ik meteen eten als ik aankom?

Jazeker! Dit kunt u doorgeven op locatie bij het bestellen
Kan er rekening gehouden worden met allergieën?

Hier bent u zelf vrij in. U kunt er voor kiezen om de kleinste 
mee te laten genieten van uw versnapering. Ook kunt u voor 
de kleinste een kindermenu boeken.

Vanaf welke leeftijd moeten we door de kleinste 
kids reserveren?

Honden kunnen aangelijnd gewoon meekomen.
Mag de hond ook mee?
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Wegens ziekte of andere bijzondere omstandigheden uw 
bezoek uitstellen is zeker mogelijk. Neem hiervoor contact met 
ons op via info@kasteel-limbricht.nl

Is annuleren mogelijk?

Als de weersvoorspellingen slecht zijn zullen wij 24uur van te 
voren contact met u opnemen. Wij bieden u dan de optie om 
uw reservering te verplaatsen en de mogelijkheid om de door u 
gereserveerde producten bij u thuis te bezorgen!

Kan mijn reservering ook doorgaan met slecht 
weer?

Keuze uit een van de gerechten op de kaart (bij diner uiteraard 
voor alle drie de gangen). Drank is niet inbegrepen bij de prijs 
en kunt u op locatie bestellen en afrekenen. 

Wat is er bij de prijs inbegrepen?

Wilt u verzekerd zijn van een plekje? Reserveer dan vooraf een 
tijdsblok inclusief menu. Bij spontaan bezoek loopt u de kans 
dat er helaas echt geen plek meer is.

Is reserveren verplicht?

Tenzij iedereen uit hetzelfde huishouden komt is terras bezoek 
op dit moment enkel mogelijk voor gezelschappen van 
maximaal 2 personen (kinderen t/m 12 jaar niet meegerekend)

Met wat voor gezelschap ben ik welkom?


