GEBAK & LUNCH
gebak

Salades

Luxe Limburgse vlaai. . ..............................................................€ 4,50

Italiaanse salade (V). . ............................................................€ 14,95

Luxe Limburgse vlaai. . .............................................................. € 6,75
Incl. koffie, cappuccino of thee

Salade met komkommer, tomaat, ui, kappertjes, noten, balsamico
dressing en een romige bol Burrata. Geserveerd met kasteelbrood
en huisgemaakte kruidenboter.

Lunchcombi’s

Salade Limbricht.. .....................................................................€ 14,95

Huisgebakken kasteelbrood, op drie manieren belegd,
geserveerd met een kopje soep.
Lunchcombi Vlees.....................................................................€ 14,95
Eiersalade met bacon, Serrenoham, Coppa Di Parma
Lunchcombi Mix. . .......................................................................€ 14,95
Eiersalade, tonijnsalade, Coppa Di Parma
Lunchcombi Vega (v). . ..............................................................€ 14,95
Eiersalade, brie, spread van rode biet

KINderlunch
Kindertosti.. .................................................................................€ 5,50
Tosti kaas geserveerd met snoepgroenten
Mini hamburger. . ........................................................................ € 9,25
Geserveerd met frites en snoepgroenten
Snack menu.................................................................................. € 7,25
Frikandel, bitterballen of kipnuggets met frites, mayonaise,
appelmoes en snoepgroenten

Salade met gegrilde kip, krokant Limburgs spek, komkommer,
tomaat, ui en huis gemarineerde uitjes. Geserveerd met
kasteelbrood en huisgemaakte kruidenboter

Carpaccio’s
Carpaccio van rund. . ................................................................€ 14,95
Flinterdun gesneden runderhaas met kruidenolie, Parmezaanse
kaas, kappertjes en rucola
Carpaccio van zalm. . ................................................................€ 14,95
Carpaccio van zalm met citroen-dille olie, gemarineerde rode ui,
kappertjes en huisgemaakte croutons
Carpaccio van rode en gele biet. . ........................................€ 14,95
Carpaccio van rode en gele biet met geitenkaas bolletjes, pompoen
blokjes, gemarineerde rode ui en rucola
Bovenstaande carpaccio’s worden geserveerd met
kasteelbrood en huisgemaakte kruidenboter

Ook lekker (voor erbij)
Soep van het seizoen Geserveerd met kasteelbrood en huisgemaakte kruidenboter............................................................................................................€ 6,95
Kleintje soep Weckpotje soep van het seizoen............................................................................................................................................ € 3,95
Puntzakje frites Verse frites om te delen met huisgemaakte mayonaise........................................................................................................€ 3,95

Heeft u allergieën, meld het ons, onze kok denkt graag met u mee. Wij bereiden met alle
liefde een vegetarisch gerechtje voor u.
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BORREL

borrelhapjes
Broodplankje voor twee personen kasteelbrood met huisgemaakte kruidenboter en tapenade....................................................................€ 6,50
Bitterballen Bourgondische bitterballen met mosterdmayonaise (10 stuks).................................................................................................€ 8,50
Kaas- en worstplankje Geserveerd met mosterdmayonaise.. ..................................................................................................................... € 7,50
Portie gemengde olijven ....................................................................................................................................................................€ 4,50
Nacho’s Nachochips met tomatensalsa, jalapeño, koriander, gegratineerd met kaas en geserveerd met guacamole en sour cream................................€ 9,50

Borrelplanken
Borrelplank Limbricht (twee personen) .D iverse dungesneden- ham en vleessoorten, kaas, romige brie, gepickelde groenten, kasteelbrood,
kruidenboter en tapenade, gerookte zalm, tonijnsalade en eiersalade..................................................................................................................................€ 25,00
Borrelplank Limbricht (drie personen)..........................................................................................................................................€ 37,50

ONZE ACTIVITEITEN
high tea

steptocht

leuk voor de hele familie

vanaf 2 personen

inclusief het nodige lekkers

€ 12,50 p.p.

€ 27,50 p.p.

€ 22,50 p.p.

rondleiding

autotochten

ontdek het prachtige limburg

€ 24,95 p.p.

proeverijen

inclusief rondleiding door
de brouwerij

BEKIJK ALLE INFORMATIE ONLINE
WWW.KASTEEL-LIMBRICHT.NL
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workshops

percussie, boogschieten, casino
en nog veel meer!

DINER
voorgerechten

hoofdgerechten

Carpaccio van rund................................................... € 14,95
Flinterdun gesneden runderhaas met kruidenolie,
Parmezaanse kaas, kappertjes en rucola
Carpaccio van zalm................................................... € 14,95
Carpaccio van zalm met citroen-dille olie, gemarineerde rode
ui, kappertjes en huisgemaakte croutons
Carpaccio van rode en gele biet. . ........................... € 14,95
Carpaccio van rode en gele biet met geitenkaas bolletjes,
pompoen blokjes, gemarineerde rode ui en rucola

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse frites,
mayonaise en rauwkostsalade

desserts
Chocolademousse........................................................€ 6,95
Huisgemaakte chocomousse geserveerd met rood fruit
Citroen, citroen, citroen! ........................................ € 7,95
Lemon cheesecake, citroenijs, een glaasje Limoncello (geen 18,
geen druppel)

Coupe sorbet ............................................................... € 7,95
drie soorten sorbetijs met rood fruit en slagroom
Sharing dessert (2 personen) .. .............................€ 15,00
Laat u verrassen door ons samengesteld dessert om te delen.

Beruchte Burcht Burger . . .......................................€ 18,50
Hamburger met Cheddar kaas, bacon, sla, tomaat, augurk en
gefrituurde uienringen
Gegrilde ossenhaas spies .. ......................................€ 24,50
Ossenhaasspies geserveerd met pepersaus
Saté van varkenshaas .............................................. € 17,95
Saté van varkenshaas geserveerd met satésaus, zoetzure
komkommer salade, krakende kroepoek, bosui en gefrituurde
uitjes
pannetje Limburgs zuurvlees ................................ € 16,95
Huisgemaakt Limburgs zuurvlees
Visduo van zalm en scampi’s . . ............................... € 22,50
geserveerd in een witte wijnsaus
Groentetaartje......................................................... € 17,95
Diverse gegrilde groenten, gepofte tomaatjes en Burrata
geserveerd op filodeeg met een saus van basilicumroom

sharing dinner - 3 gangen (min. 2 personen) € 39,50 p.p.
Samen delen en genieten van de lekkerste gerechten van het proeflokaal. Dat kan met ons Sharing Dinner. U deelt de gerechten samen met uw
gezelschap. Wij serveren onze beste gerechten op schalen in drie gangen.
beginnend met een aantal voorgerechtjes Carpaccio van rund, Carpaccio van zalm, Carpaccio van rode en gele biet.De voorgerechten worden
geserveerd met huisgebakken kasteelbrood, kruidenboter en tapenades. Onze hoofdgerechten zijn Biefstuk, Limburgs zuurvlees, zalm en saté De
hoofdgerechten worden geserveerd met frites, mayonaise en rauwkostsalad.e afsluitend serveren wij een feestelijk sharing dessert.

voor de kids
Carpaccio van rund . . .......................................................................................................................................................... € 6,95
Spiesje met ham en meloen . . ............................................................................................................................................. € 5,95
kleintje soep ...................................................................................................................................................................... € 3,95
Snack menu Frikandel, bitterballen of kipnuggets met frites, mayonaise, appelmoes en snoepgroenten................................. € 7,25
Runderspiesje Geserveerd met frites, mayonaise, appelmoes en snoepgroenten ....................................................................€ 9,50
Zalm Geserveerd met frites, mayonaise, appelmoes en snoepgroenten.. ................................................................................... € 9,50

DRANKEN
WARME DRANKEN

FRISDRANKEN

Koffie.............................................................................. € 2,75..

Coca Cola / Coca Cola Zero............................................. € 2,75.

Thee.. ............................................................................... € 2,75..

Fanta................................................................................€ 2,75

Verse muntthee............................................................... € 3,25

Glas plat water / bruisend..............................................€ 2,75

Gemberthee.. .................................................................... € 3,25

Fles plat water / bruisend . . .............................................€ 5,75

Cappuccino ..................................................................... € 3,00

Ice Tea / Ice Tea Green.. ................................................... € 3,25

Espresso.. .........................................................................€ 2,75

Tonic / Bitter Lemon.. ...................................................... € 3,00

Latte Macchiato . . ............................................................. € 3,50

Appelsap / Jus d’orange . . ................................................ € 3,00

Warme chocomel (+ slagroom € 0,75)............................. € 3,00

Cassis . . ............................................................................ € 3,00

WIJNEN

BIEREN VAN ‘t VAT

Droog wit | Caldora Ortonese Malvasia Chardonnay ......€ 4,75
Frisse kruidige witte wijn uit het zuiden van Italië. Hij stuift
uit het glas en heerlijk fris van smaak.

Brand Pilsener............................................................ € 3,00

ZOET WIT | Rheinhessen Spätlese. . ................................. € 4,75
Voor de mensen die van een klein zoetje houden. lekker fris
met een perfect uitgebalanceerd zoetje.
Fris WIT | Scaligero Pinot grigio................................. € 5,25
Een fijn, fris en elegant fruitig bouquet. In de mond is de
wijn zacht, mineraal en harmonieus.
Rosé | Vallees Rosé. . ...................................................... € 4,75
Mooie fruitige rosé, droog gevinifieerd. Gemaakt van blauwe
druiven die maar even in contact geweest zijn met de schil
en daarna geperst.
Rood | Caldora Ortonese Sangiovese-Merlot Sangiovese .....€ 4,75
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.

Salviusbier | 6% vol.alc. . . ........................................... € 4,50
Volmondig koperkleurig bier. Licht zoetig en moutig
mondgevoel met toch een kleine kruidige bite door de
meegebrouwen Salie voor de juiste balans.
Zittesje Sjnaak | 6% vol.alc. .................................... € 4,50
Een krachtig blond bier van hoge gisting met een aromatisch
en hoppig karakter. De frisse toetsen van pompelmoes en
tropisch fruit verrijken het volle mondgevoel.
Lemborgh Tripel I 8% vol.alc...................................... € 4,50
Een krachtig 3 granen bier (Gerst, Tarwe en Haver). Goud
blond van kleur en vol van smaak. Door de zorgvuldige keuze
van de hop krijgt deze Tripel een kruidig karakter en heeft
een licht zoete toets. Bovengistend.
Witte Kroedwusj I 5% vol.alc. . . .................................. € 4,50
Een zacht en fruitig zomerbier van hoge gisting. Met typische
aroma’s van banaan en kruidnagel afkomstig van het
Weizengist. Ook is een beetje sinaasappelschil mee
gebrouwen voor een extra fruitige toets.

BIEREN op fles

Fles wijn (wit, rosé rood) . . ...................................... € 22,50
Prosecco | Brut Millesimato.........................................€ 4,95

t’doalke 6.0%.................................................................. € 4,50
heineken 0.0%. . ................................................................ € 3,25
Amstel Radler 2.0%......................................................... € 3,25
Amstel Radler 0.0%......................................................... € 3,25
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