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
Gestoofde licht pikante Javaanse kip
8,50
Gerookte kip met honingmosterddressing 8,50
Gerookte makreel salade
8,50
Warme brie, peer, walnoot, lavendelhoning 8,50
Warm vlees, pindasaus, spiegelei
8,50
Carpaccio, truffelmayonaise, oude kaas
8,75
Gezond Kasteel stijl, ham, kaas, ei, rauwkost 8,25
Clubsandwich gerookte kip of zalm,
11,50
met frites

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

IETS ANDERS
Tomaten-zoete paprikasoep met brood
Pastinaak-courgettesoep met brood
Soep van de Chef met brood
Wrap met gerookte zalm, roomkaas, rucola
Portie frites met mayonaise

5,00
5,00
5,00
9,75
3,00

Uitmijter of omelet op brood
vanaf 7,25
Met 2 of 3 scharreleieren, keuze uit ham,
spek, kaas

SALADES MET BROOD (OF FRITES 1,50 EXTRA)
Gestoofde licht pikante Javaanse kip
Gerookte kip met honingmosterddressing
Gerookte makreel salade
Herfstsalade, abdijham, abdijkaas, dadels,
hazelnoten, cranberrydressing

Croque monsieur
klassieke Franse tosti met bechamelsaus
Croque madame
klassieke Franse tosti met bechamelsaus
en een gebakken ei
Twee ambachtelijke kroketten op brood
Twee veganistische kroketten op brood
Twee glutenvrije kroketten op brood

9,95
9,95
9,95
9,95

5,00
5,50

8,75
9,75
9,75

(tip) 10,25

Kuilenburger van Waards rund
truffelmayonaise, oude kaas, bacon, frites

14,25

Haassaté
14,75
huisgemaakte pindasaus, salade, pickles, frites
Steak bavette
17,75
aioli of truffelkruidenboter of rode wijnsaus,
salade, frites
Vislasagne
witvis, zalm, spinazie, kreeftenjus

16,50

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

3,50
3,50
3,50

DINERGERECHTEN VANAF 17.00 UUR

HERFSTMENU 33,75

KASTEELMENU 24,50

Voorgerecht

Voorgerecht

~~~~
Gerookte Waardse entrecote
piccalillymayonaise, kwarteleitje,
oude Stompetoren kaas,
geroosterde hazelnoot
/
Vis duo
rillettes van makreel, gefrituurde tong,
mierikswortel crème, zoetzure koolrabi

~~~~
Tomaten- zoete paprikasoep
/
Pastinaak-courgettesoep
/
Soep van de Chef

Hoofdgerecht
~~~~
Bavette
oersteak, 180gr, truffelkruidenboter
of aioli of rode wijnsaus,
knolselderijpuree, seizoensgroenten
/
Vangst van de dag
pompoen-wortelrisotto,
beurre blanc, groene kruiden olie,
mini groente

Nagerecht
~~~~
Warme appelcrumble
met spekkoek-ijs
/
Moulleux au chocolat
karamelvulling, sorbetijs, slagroom

Hoofdgerecht
~~~~
Haassaté
pindasaus, salade, pickles, frites
/
Kuilenburger
van Waards rund, truffelmayonaise,
oude kaas, bacon, pickles, frites

Nagerecht
~~~~
Coupe karamel-ijs
vanille-saus, nougatine, popcorn
/
Carrotcake
vanille-ijs, slagroom

VOORGERECHTEN
Plukbrood met smeersels
Tomaten-zoete paprikasoep
Pastinaak-courgettesoep
Soep van de Chef

7,50
5,00
5,00
5,00

Gerookte Waardse entrecote
9,95
piccalillymayonaise, kwarteleitje, oude
Stompetoren kaas, geroosterde hazelnoot

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

22,50 p.p.

Gamba’s
9,75
huisgemaakte currysaus, knoflook-croutons
Vis duo
rillettes van makreel, gefrituurde tong,
mierikswortel crème, zoetzure koolrabi

10,25

Samosa
vegetarisch, quinoa, kerrie, geitenkaas,
pikante sperziebonen salade

9,75

Herfstsalade
abdijham, abdijkaas, dadels, pecannoten,
cranberrydressing

9,95

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
19,75
oersteak, 180gr, truffelkruidenboter of
aioli of rode wijnsaus, knolselderijpuree,
seizoensgroenten
Eendenborst
19,50
gebakken, saus van gember en sinaasappel,
knolselderijpuree, seizoensgroenten
Shepherd’s pie
konijn, bockbier, knolselderijpuree

16,50

Vangst van de dag
pompoen-wortelrisotto, beurre blanc,
groene kruiden olie, mini groente

19,75

Vislasagne
witvis, zalm, spinazie, kreeftenjus

16,50

Paddenstoelenstoof
vegetarisch, bospaddenstoelen, risotto,
mini groente

14,50

Spareribs
(tip) 16,75
botermals, frites, salade, knoflooksaus
(halve extra portie 4,00)

Portie frites met mayonaise
Portie salade

3,00
3,00

Haassaté
14,75
huisgemaakte pindasaus, salade, pickles, frites
Chefs Special
wisselende specialiteit

15,50

Kuilenburger
van Waards rund, truffelmayonaise,
oude kaas, bacon, pickles, frites

14,25

Falafelburger
vegetarisch, huisgemaakt, rode ui,
tomaat, humus, pickles, frites

14,25

VOOR DE KLEINTJES
kroket, lekkerbek, kaassoufflé of
mini snacks met frites, mayonaise,
appelcompote, salade
(Wij kunnen ook hoofdgerechten in een
kleinere portie aanbieden)

5,50

Kinderijsje
4,25
verrassings beker gevuld met ijs en slagroom

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

DESSERT WIJN

DESSERTS
Coupe karamel-ijs
vanillie-saus, nougatine, popcorn

5,50

Eton mess
merengue, mascarpone, slagroom,
rood fruit

6,75

Warme appelcrumble
met spekkoek-ijs

6,75

Moelleux au chocolat
karamelvulling, sorbetijs, slagroom

6,50

Carrotcake
vanille-ijs, slagroom
Grand dessert (vanaf 2 personen)
voor de romantische delers
Kaas en kletzen
Lauwwarm uit de oven, kletzenbrood,
kaas van de Kaasshop Culemborg,
mosterd-vrijgen confiture

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

5,00

Château Bellevue, Monbazillac, Sud-Ouest 5,00
friszoet, bloemig, fruitig

p.p.

Ruby port

3,50

Tawny port

3,50

Witte port

3,50

6,25

Grappa
zuiver-droog, impressies van appel en peer

6,00

9,50

Speciaal koffie
Italian, French, Spanish, Irish, Jamaican

6,00

11,00

Etagère met zoetige lekkernijen voor twee 6,00

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

