Gebak

Luxe Limburgse vlaai				€ 4,50
Luxe Limburgse vlaai incl. koffie,
cappuccino of thee				

€ 6,50

Carpaccio’s

Carpaccio van rund 				
€ 14,95
Flinterdun gesneden runderhaas met
truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, broadbeans,
gedroogde tomaatjes, rode ui en rucola.

Lunch

Carpaccio van licht gerookte zalm
€ 14,95
Flinterdun gesneden gerookte zalm met
dille-mayonaise, kappertjes, rode ui, garnaaltjes en
rucola.

Salades

Carpaccio van rode biet			
€ 14,95
Carpaccio van rode biet met geitenkaas en
walnotencrumble

12-17u

Herfst salade 					€ 15,50
salade met Parmaham, gegrilde pompoen,
gemarineerde vijgen en hazelnotencrumble
(Ook
mogelijk)
Salade bospaddenstoelen 			
€ 14,50
Lauw warme salade met gebakken
bospaddenstoelen, spekjes en truffel dressing
(Ook
mogelijk)
		

Lunchcombi’s

Huisgebakken kasteelbrood, op drie manieren
belegd, geserveerd met een kopje soep.
Lunchcombi Vlees				€ 14,95
Eiersalade met bacon, Serranoham, Coppa Di
Parma, geserveerd met een kopje soep van het
seizoen
Lunchcombi Mix				€ 14,95
Eiersalade, tonijnsalade, Coppa Di Parma,
geserveerd met een kopje soep van het seizoen

Ook lekker (voor erbij)

Soep van het seizoen			
€ 6,95
Geserveerd met kasteelbrood en echte boter
Kleintje soep					€ 3,95
Weckpotje soep van het seizoen
Puntzakje frites 				
€ 3,95
Verse frites om te delen met huisgemaakte
mayonaise 					
Broodplankje voor twee personen 		
€ 6,50
Huisgebakken kasteelbrood met kruidenboter en
tapenades

Voor de kids

Kindertosti 					€ 5,50
Tosti kaas geserveerd met snoepgroenten
Mini hamburger 				
€ 9,25
Geserveerd met frites en snoepgroenten 		

Lunchcombi Vega				€ 14,95 Snack menu					€ 7,25
Eiersalade, brie, spread van rode biet, geserveerd
Frikandel, bitterballen of kipnuggets met frites,
met een kopje soep van het seizoen 			
mayonaise, appelmoes en snoepgroenten

Borrel
Vanaf 12u

Broodplankje voor twee personen 		
€ 6,50
Huisgebakken kasteelbrood met kruidenboter en
tapenades
Bitterballen					€ 8,50
Bourgondische bitterballen met
mosterdmayonaise (10 stuks)
Kaas- en worstplankje			
€ 7,50
Geserveerd met mosterdmayonaise			
Portie gemengde olijven			

€ 4,50

Nacho’s					€ 9,50
Nachochips met tomatensalsa, jalapeño,
koriander, gegratineerd met kaas en geserveerd
met guacamole en sour cream
Borrelplank Limbricht (twee personen)
€ 25,00
Diverse dungesneden- ham en vleessoorten, kaas,
romige brie, gepickelde groenten, kasteelbrood,
kruidenboter en tapenades, gerookte zalm,
tonijnsalade en eiersalade
Borrelplank Limbricht (drie personen)

€ 37,50

Diner

Vanaf 17 u

Zalm geserveerd in een witte wijnsaus

Om mee te beginnen

Groentetaartje				€ 17,95
Taartje van courgette, aubergine, tomaat,
mozzarella, tomatensaus en Parmezaanse kaas.

Broodplankje voor twee personen 		
€ 6,50
Huisgebakken kasteelbrood met kruidenboter en
tapenades

Voorgerechten

Carpaccio van rund 				
€ 14,95
Flinterdun gesneden runderhaas met
truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, broadbeans,
gedroogde tomaatjes, rode ui en rucola.
Carpaccio van licht gerookte zalm
€ 14,95
Flinterdun gesneden gerookte zalm, met
dille-mayonaise, kappertjes, rode ui, garnaaltjes en
rucola.
Carpaccio van rode biet			
€ 14,95
Carpaccio van rode biet met geitenkaas en
walnotencrumble
			

Hoofdgerechten

€ 22,50

Drank
Bieren

Proef de bieren uit onze eigen brouwerij. Vraag
naar ons wisselende aanbod, wij vertellen u graag
meer!

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met
verse frites, mayonaise, rauwkostsalade en
huisgemaakte appelmoes met rozijnen

Dessert

Chocolademousse				€ 6,95
Huisgemaakte chocomousse met rood fruit
Citroen, citroen, citroen! 			
€ 7,95
Lemon cheesecake, citroenijs, een glaasje
Limoncello (geen 18, geen druppel)
Crème brûlée 				
€ 6,95
De klassieker onder de desserts, bij ons met een
bol vanille-ijs

Voor de kids

Carpaccio van rund 				

€ 6,95
Beruchte Burcht Burger 			
€ 18,50
Hamburger met Cheddar kaas, bacon, sla, tomaat, Spiesje met ham en meloen 		
€ 5,95
augurk en gefrituurde uienringen
Snack menu					€ 7,25
Gegrilde ossenhaas spies 			
€ 24,50 Frikandel, bitterballen of kipnuggets met frites,
mayonaise, appelmoes en snoepgroenten
Ossenhaasspies geserveerd met een romige
pepersaus
Runderspiesje 				€ 9,50
Geserveerd met frites, mayonaise, appelmoes en
Saté van varkenshaas 			
€ 17,95 snoepgroenten 		
Saté van varkenshaas geserveerd met satésaus,
Atjar Tjampoer, krakende kroepoek,
Zalm 						€ 9,50
bosui en gefrituurde uitjes
Geserveerd met frites, mayonaise, appelmoes en
snoepgroenten 			
Limburgs zuurvlees				€ 14,95
Kinderijsje					€ 4,50
Huisgemaakt Limburgs zuurvlees

Wĳnen

Droge witte wijn Caldora Ortonese
MalvasiaChardonnay
Glas € 4,25 Fles € 21,50
Frisse kruidige witte wijn uit het zuiden van Italië. Hij
stuift uit het glas en is heerlijk fris van smaak
Zoete witte wijn Rheinhessen
Spätlese 		
Glas € 4,25 Fles € 21,50
Voor de mensen die van een klein zoetje houden.
Lekker fris met een perfect uitgebalanceerd zoetje
Rosé Vallees Rosé
Glas € 4,25 Fles € 21,50
Mooie fruitige rosé, droog gevinifi eerd. Gemaakt
van blauwe druiven die maar even in contact
geweest zijn met de schil en daarna geperst
Rode wijn Caldora Ortonese Sangiovese-Merlot
Sangiovese 		
Glas € 4,25 Fles € 21,50
Sangiovese voor de pit en de frisheid, de merlot
voor een mooie vulling en rondheid. Heerlijke
soepele rode wijn. Elegant maar toch ’n
behoorlijke afdronk
Prosecco Brut Millesimato Glas € 4,95

