WELKOM BIJ HET KASTEELTJE
Wij geloven in de oude tradities van een klassieke brasserie.
Gastvrijheid, laagdrempelig en goed eten.
Een echte huiskamer voor jong en oud in het midden van de stad.
Onze keuken is geopend van 10 uur ’s ochtends tot 21.30 uur ’s avonds.
Op onze kaart vind je eerlijke gerechten, dagelijks vers bereid met veel
verse groenten en het beste vlees en verse vis.
Geen poespas, goed eten voor een eerlijke prijs.
Geloof je het niet?
Kijk maar in de keuken...

Bij ons ben je de hele dag welkom!

Team Het Kasteeltje

LUNCHGERECHTEN VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

BROODJES
Keuze uit ons eigen wit of bruin Kasteelbrood
ontwikkeld door het Culemborgs Bakhuis.
Gestoofde Javaanse kip		
Huisgemaakte tonijnsalade		
Geitenkaas, balsamico crème, walnoten
Warm vlees, pindasaus, spiegelei		
Carpaccio, pestomayonaise, grana padano
Gezond Kasteel stijl, ham, kaas, ei		
Clubsandwich gerookte kip of zalm, 		
met frites
		

9,00
9,00
9,00
9,00
9,50
9,00
11,75

Uitsmijter of omelet op brood

5,50

Hot Dog
(tip)
augurkenrelish, oude kaas, mosterd, chips

9,50

5,75

8,95

Kasteelmenu 		
10,50
punt warme quiche, kom soep naar keuze, salade

IETS ANDERS
Tomaten-basilicumsoep 		
Gele paprika-kokossoep		
Soep van de chef		
Bietenwrap, geitenroomkaas, bietjes, rucola
Portie frites met mayonaise		

Croque monsieur 		
klassieke Franse tosti met bechamelsaus
Croque madame 		
klassieke Franse tosti met bechamelsaus
en spiegelei
Twee ambachtelijke kroketten op brood
(kan ook veganistisch/glutenvrij)

5,50
5,50
5,50
10,25
3,25

vanaf 7,50

2 of 3 scharreleieren, keuze uit ham, spek, kaas

Kuilenburger 		
14,75
augurkenrelish, cheddar, salade, frites
		
Haassaté 		
15,75
huisgemaakte pindasaus, salade, pickles, frites
Steak bavette 		
17,95
aioli / kruidenboter / truffeljus, salade, frites

SALADES MET BROOD (OF FRITES 1,50 EXTRA)
Gestoofde licht pikante Javaanse kip		
9,95
Gerookte kip met honingmosterddressing 10,25
Gerookte zalm, sinaasappel-saffraancrème 10,25
Salade niçoise 		
10,25
haricots verts, tonijn, ei, citroen dressing

VOOR DE KLEINTJES
Kinderboterham zoet of hartig		
Kindertosti kaas of ham/kaas		
Een kleine kom soep		

3,75
3,75
3,75

DINERGERECHTEN VANAF 17.00 UUR

ZOMERMENU 34,50

KASTEELMENU 25,50

Voorgerecht

Voorgerecht

~~~~
Carpaccio
pestomayonaise, Grana Padano,
pittenmix
/
Zalm tartaar
gepaneerde gamba’s, mango salsa,
rucola salade

~~~~
Tomaten-basilicumsoep
/
Gele paprika-kokossoep
/
Soep van de chef

Hoofdgerecht
~~~~
Bavette
180gr steak, aardappelgratin taartje,
seizoensgroenten,
truffeljus / bruschetta-kruidenboter / aioli
(gebakken gamba’s erbij 4,50)
/
Vis van het seizoen
tagliatelle, bimi, bospeen, courgette,
kruidenroomsaus

Nagerecht
~~~~
Aardbeien-kwartaartje
sorbetijs, aardbeien, slagroom
/
Moelleux au chocolat
met lopend hart, sorbetijs

Hoofdgerecht
~~~~
Haassaté
pindasaus, salade, pickles, frites
/
Kuilenburger
Black Angus, burgersaus, augurkenrelish,
bacon, cheddar, frites

Nagerecht
~~~~
Coupe meloen
meloenijs, verse meloen, slagroom
/
Crème brûlée
vanille-ijs

VOORGERECHTEN
Plukbrood met smeersels		
Tomaten-basilicumsoep		

7,75
5,50

Gele paprika-kokossoep		
Soep van de chef 		

5,50
5,50

LEUK!
High Wine & High Beer
Drie verschillende glazen wijn
of bier met drie rondes hapjes

Carpaccio		10,50
pestomayonaise, Grana Padano, pittenmix
			
Zalm tartaar		
10,25
gepaneerde gamba’s, mango salsa,
rucola salade
Vitello tonato		
kalfsfricandeau, tonijn mayonaise,
gefrituurde kappertjes,
gemarineerde cherry tomaatjes

23,00 p.p.

10,25

Caprese		9,75
tomaat carpaccio, buratta, olijven,
rucola, crème van witte aceto balsamico		
Salade niçoise 		
10,75
haricots verts, tonijn, ei, citroen dressing
Gamba’s 		
gebakken in knoflook-chili olie

10,50

DE CHEF LEGT UIT
Wij koken vanuit de overtuiging een mooi en
goed gevuld bord op tafel te zetten, met
verrassende ingrediënten. Onze signature
dish vanaf dag één is de Bavette! Een prachtig
stuk mager maar botermals vlees van de vang
van het rund, een delicatesse van de grill.
Lekker met groente en gamba’s.

WATERTANDEND!

HOOFDGERECHTEN
Bavette		20,50
180gr steak, aardappelgratin taartje, seizoensgroenten, truffeljus/bruschetta-kruidenboter/
aioli (gebakken gamba’s erbij 4,50)
Kalfsribeye		21,50
250gr, aardappelgratin taartje,
seizoensgroenten, pepersaus
(gebakken gamba’s erbij 4,50)
Vis van het seizoen		
tagliatelle, bimi, bospeen, courgette,
kruidenroomsaus

19,75

Fish and Chips		
remoulade saus, frites, salade

16,75

Limburgs zuurvlees		
klassiek recept, verse appelcompote,
frites, salade

16,75

Marokkaanse groentestoof		
vegetarisch, abrikozen, bataat, olijven,
humus, naanbrood

frites of nasi
Chefs Special		
wisselende specialiteit

16,25

Kuilenburger 		
14,75
Black angus, burgersaus, augurkenrelish,
bacon, cheddar, frites
Vegetarische burger		
14,75
bietenburger, geitenroomkaas, avocadospread

16,75

Spareribs
(tip) 18,25
botermals, frites, salade, knoflooksaus
(halve portie extra 4,15)

Portie frites met mayonaise 		
Portie salade 		

Haassaté		15,75
huisgemaakte pindasaus, salade, pickles,

3,25
3,25

Krokante kip burger			15,25
brioche bol, licht pikante salsa, cheddar,
gefrituurde uienringen

VOOR DE KLEINTJES
Kibbeling, huisgemaakte kipschnitzel,			 6,25
mini snacks, kroket, kaassouflé
met frites, mayonaise, appelcompote, salade
(Wij kunnen ook hoofdgerechten in een
kleinere portie aanbieden)
Kinderijsje 			 4,50
verrassings beker gevuld met ijs en slagroom
		

Heeft u een allergie of dieetwens?
Meld het ons,
dan houden wij er rekening mee.

DESSERTS

DESSERT WIJN

Coupe meloen		
meloenijs, verse meloen, slagroom

6,50

Oreo donut		
kersenroomijs, kersensaus

6,50

Aardbeien-kwartaartje		6,95
sorbetijs, aardbeien, slagroom

Pedro Ximénez, Sanchez Romate, 		
Jerez de la Frontera
donker, krenten, gestoofd

5,15

Château Bellevue, Monbazillac, Sud-Ouest 5,15
friszoet, bloemig, fruitig 				
		
Ruby port		
3,75

Moelleux au chocolat		
6,50
Tawny port		
3,75
met lopend hart, sorbetijs			
Witte port		
3,75
Creme brûlée		
6,75
vanille-ijs
Grappa		6,15
zuiver-droog, impressies van appel en peer
Grand dessert (vanaf 2 personen)
p.p. 9,75
voor wie niet kan kiezen
Speciale koffie		
6,15
Italian, French, Spanish, Irish, Jamaican
Kaasplateau met kletzenbrood		
10,50
Etagère met zoetige lekkernijen voor twee

6,25

		

Vraag ook eens naar de aparte
borrelkaart met onze dranken
en borrelhapjes!

