vanaf
17.00 uur
Voor de kleintjes 		

5,50

kroket, vissticks, kaassoufflé of mini snacks met
frites, mayonaise, appelcompote salade
(Wij kunnen ook hoofdgerechten in een kleinere
portie aanbieden)
Kinderijsje, verrassings beker gevuld met ijs
en slagroom		

4,25

DINER

Wintermenu 32,50
Voorgerecht

~~~~
Winter carpaccio
hertenfilet, knolselderijsalade, truffelmayonaise
/
Duo zalm
gravad lax, rillette, zoetzuur

Hoofdgerecht

Desserts
Sorbet		5,50
trio, winterfruit compote, slagroom
Apfelstrudel		7,00
warm, kaneelijs, slagroom
Wintercoupe 		
walnotenijs, warme karamelsaus, slagroom

5,75

Chocolade trifle 		
mousse, koekjes crumble, rood fruit

6,25

Moelleux au chocolat		
sorbetijs, slagroom

6,50

Grand dessert (vanaf 2 personen)
voor de romantische delers

9,50

p.p.

Kaasproeverij 		
van de Kaasshop Culemborg 4 deuren verderop,
mango chutney, walnotenbrood
Etagère met zoetige lekkernijen voor twee 		

~~~~
Apfelstrudel
warm, kaneelijs, slagroom
/
Moelleux au chocolat
sorbetijs, slagroom

Kasteelmenu 23,25
Voorgerecht
6,00

Pedro Ximénez, Sanchez Romate,Jerez de la Frontera 5,00
donker-krenten-gestoofd
Château Bellevue, Monbazillac, Sud-Ouest		
Friszoet, bloemig, fruitig

5,00

Ruby port 		
Tawny port		
Witte port 		

3,50
3,50
3,50

~~~~
Oosterse tomatensoep
/
Ossenstaartbouillon
/
Soep van de chef

Hoofdgerecht

Grappa		6,00
zuiver-droog, impressies van appel en peer

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

Nagerecht

11,00

Dessertwijn of koffie

Speciaal koffie 		

~~~~
Bavette
oersteak, 180gr, bataatrösti, wintergroenten,
chimichurry of aioli of bospaddenstoelensaus
(extra bij te bestellen, gamba’s 3,50)
/
Vangst van de dag
verse vis, parelcouscous, paarse bloemkool,
rode paprikasaus

6,00

~~~~
Haassaté, alles huisgemaakt natuurlijk,
met frites, zoetzuur
/
Kuilenburger, ciabatta, tomatenrelish, bacon,
cheddar, pickles, frites

Nagerecht
~~~~
Sorbet
trio, winterfruit compote, slagroom
/
Wintercoupe
walnotenijs, warme karamelsaus, slagroom

van 10.00
tot 17.00
Volle broodjes, goed belegd
Keuze uit ons eigen wit of bruin Kasteelbrood ontwik-		
keld door het Culemborgs Bakhuis. Wij hebben ook
glutenvrij brood van de Gebaksjuwelier in Culemborg.
Gestoofde Javaanse kip 		
Gerookte kip met honingmosterd saus 		
Huisgemaakte tonijnsalade 		
Geitenkaas, lauwwarm met rucola en appelstroop
Flinke gehaktbal met jonge kaas en ei 		
Gezond Kasteel, ham, kaas, ei en rauwkost		
Carpaccio met truffelmayonaise en oude kaas
Trio broodje gerookte zalm, kip en kaas 		
Clubsandwich gerookte kip of zalm, met frites

8,00
8,25
8,75
7,25
7,75
7,25
8,75
11,50
11,50

LUNCH
Welkom bij Het Kasteeltje

Uitsmijter of omelet op brood
vanaf
Met 2 of 3 eieren, keuze uit spek, ham en kaas

6,50

Bij ons ben je de hele dag welkom!

Gestoofde licht pikante Javaanse kip 		
Huisgemaakte tonijnsalade 		
Gerookte kip met honingmosterd dressing
Wintersalade, little gem, geplukte eend en 		
cranberry compote 		

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

Croque monsieur, klassieke Franse tosti 		
Croque madame, klassieke Franse tosti met ei
Twee ambachtelijke kroketten op brood 		
Twee vegetarische kroketten op brood 		
Twee glutenvrije kroketten op brood 		
Kasteel menu, punt warme quiche, kom soep, salade

5,00
5,50
8,75
9,75
9,75
9,50

Kuilenburger, ciabatta, tomatenrelish, bacon,
cheddar, pickles, frites

14,25

Haassaté, alles huisgemaakt natuurlijk, 		
met frites en pickles 		

14,75

Runder lende biefstuk van de grill met pepersaus, 14,75
salade en frites 		
Visstoofpot met salade en frites		

14,75

Voor de kleintjes
Kinder boterham zoet of hartig 		
Kindertosti kaas of ham/kaas 		
Een kleine kom soep		

3,25
2,50
3,50

Brood met smeersels 		
Oosterse tomatensoep met brrod 		
Ossenstaartbouillon met groenten en brood
Soep van de chef 		

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

Gamba’s		9,75
gepaneerd, licht pikante mayonaise, wasabi kroepoek

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

DINER
Hoofdgerecht

Winter carpaccio 		
9,95
hertenfilet, knolselderijsalade, truffelmayonaise

Oosterse tomatensoep met brood 		
Ossenstaart bouillon met groenten en brood
Soep van de chef met brood 		
Wrap met roomkaas, gerookte zalm en rucola
Portie frites met mayonaise 		

Salades met brood(of friet voor 1,50 extra)

Voorgerecht

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 10u ’s ochtends
tot 21.30u ’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...

Liever iets anders

vanaf
17.00 uur

Duo zalm 		
gravad lax, rillette, zoetzuur

Tompouce, vegetarisch 		
ricotta, bospaddenstoelen, rode bieten

Bavette
(tip)
oersteak, 180gr, bataatrösti, wintergroenten,
chimichurry of aioli of bospaddenstoelensaus
(extra bij te bestellen, gamba’s 3,50)

19,75

Kalfsentrecote 		
bataatrösti, wintergroenten, chimichurry of
aioli of bospaddenstoelensaus

19,50

Vangst van de dag 		
verse vis, parelcouscous, paarse bloemkool,
rode paprikasaus

19,75

Spareribs
botermals, frites, salade, knoflooksaus
(extra portie 3,50)

16,75

9,75

9,50

(tip)

Eend 		
9,75
salade van little gem, zacht gegaarde geplukte eend,
cranberry-port compote

Wild stoofpot 		
bockbier, met bataatrösti, stoofpeer,
appelcompote, wintergroenten

17,50

Meloen en Ham 		
spaanse serrano, galia, cantaloupe

Visstoofpot met salade en frites 		

14,75

Vegetarische parelcouscous 		
lekker romig met bospaddenstoelen, groene
kruidencrumble en seizoensgroenten

14,00

Haassaté 		
alles huisgemaakt natuurlijk, met frites of nasi,
pickles

14,75

Chefs Special, wisselende specialiteit 		

14,00

9,75

Team Het Kasteeltje
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Burgers
Kuilenburger, ciabatta, tomatenrelish,		
14,25
bacon, cheddar, pickles, frites 			

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

22,50 p.p.

De chef legt uit
Wij koken vanuit de overtuiging een mooi en
goed gevuld bord op tafel 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, gamba’s en chimichurry.

Watertandend!

Kasteelburger, kipburger, piccalilly mayonaise,
jonge kaas, bacon, frites 		

15,50

Groenteburger, jonge kaas, pickles, frites		

13,50

Portie frites met mayonaise 		
3,00
Portie salade 				3,00

