vanaf
17.00 uur
Voor de kleintjes 			
kroket, lekkerbek, kaassoufflé of mini snacks
6,75
met frites, mayonaise, appelcompote, salade
(Wij kunnen ook hoofdgerechten in een kleinere
portie aanbieden)

DINER

Zomermenu 33,75
Voorgerecht

~~~~
Carpaccio surf en turf
rundercarpaccio, kroketje van kreeft,
lichte lookmayonaise
/
Kinderijsje, verrassings beker gevuld met ijs
4,50
Gravad
Lax
en slagroom		
gemarineerde zalm, frisse aardappelsalade,
zoetzure bloemkool, zeewier krokantje

Desserts
Tropical sorbet		

5,50

Tiramisu		6,25
van banaan, kokos en Malibu
Tarte tartin		
van appel met Zeeuws babbelaar ijs

6,75

Aardbeien-kwarktaartje 		
met Limoncello ijs

6,50

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, mango chutney,
walnotenbrood
Etagère met zoetige lekkernijen voor twee 		

11,00

6,00

Dessertwijn
Pedro Ximénez, Sanchez Romate, Jerez de la Frontera 5,00
donker, krenten, gestoofd

Hoofdgerecht
~~~~
Bavette
oersteak, 180gr, pommes gratin, truffel jus of
chimichurri of aioli, seizoensgroenten
(extra bij te bestellen, gamba’s 3,50)
/
Vangst van de dag
sepia tagliatelle, groene bloemkool,
geglaceerde peentjes, dragon-mosterdsaus

Nagerecht
~~~~
Tiramisu
van banaan, kokos en Malibu
/
Tarte tartin
van appel met Zeeuws babbelaar ijs

Kasteelmenu 24,50
Voorgerecht
~~~~
Verse tomaten-basilicumsoep
/
Venkel-kervelsoep
/
Soep van de chef

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

5,00

Ruby port 		

3,50

Hoofdgerecht

Tawny port		

3,50

~~~~
Haassaté, pindasaus, salade, pickles, frites
/
Kuilenburger, oerdegelijk broodje hamburger,
pickles, frites

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

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

~~~~
Tropical sorbet
/
Aardbeien-kwarktaartje
met Limoncello ijs

van 10.00
tot 17.00
Goed brood, dik belegd

Gestoofde licht pikante Javaanse kip 		
8,25
Gerookte kip met honingmosterd saus 		
8,50
Huisgemaakte tonijnsalade 		
8,75
Geitenkaas, lauwwarm met rucola en appelstroop 7,50
Flinke gehaktbal met jonge kaas en gebakken ei
8,00
Gezond, Kasteeltje stijl, ham, kaas, ei en rauwkost 8,00
Carpaccio met lichte lookmayonaise en oude kaas 8,75
Trio broodje gerookte zalm, kaas en gerookte kip 11,50
Clubsandwich gerookte kip of zalm, met frites
11,50

Liever iets anders
5,00
5,00
5,00
9,75
3,00

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

Salades met brood (of frites 1,50 extra)
Gestoofde licht pikante Javaanse kip 		
Huisgemaakte tonijnsalade 		
Gerookte kip met honingmosterd saus
Zomer salade, gegrilde perzik, feta kaas,
sinaasappel aceto crème, walnoten		

Voorgerecht

Voor de kleintjes

Keuze uit ons eigen wit of bruin Kasteelbrood ontwik-		
keld door het Culemborgs Bakhuis. Wij hebben ook
glutenvrij brood van de Gebaksjuwelier in Culemborg.

Verse tomaten-basilicumsoep met brood		
Venkel-kervelsoep met brood
Soep van de chef met brood 		
Wrap met roomkaas, gerookte zalm en rucola
Portie frites met mayonaise 		

LUNCH

vanaf
17.00 uur

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

Focaccia tosti ham/kaas 		
Focaccia tosti pulled pork, tomatenrelish, kaas
Focaccia tosti tonijnsalade, kaas 		
Twee ambachtelijke runder kroketten op brood
Twee veganistische kroketten op brood 		
Twee glutenvrije kroketten op brood 		
Kasteelmenu, punt warme quiche,
(tip)
kom soep naar keuze, salade

5,50
7,50
7,50
8,75
10,75
9,75
10,25

Kuilenburger, van Waards rund, tomatenrelish,
cheddar, bacon, pickles, frites

14,25

Haassaté, huisgemaakte pindasaus, salade, 		
pickles, frites 		

14,75

Steak bavette, aioli of chimichurri of		
truffel-jus, salade, frites 		

17,75

Fish en Chips, krokante lekkerbek, 		
16,75
remouladesaus, frites			

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

3,50
3,50
3,50

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 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...

Plukbrood met smeersels		
Verse tomaten-basilicumsoep 		
Venkel-kervelsoep
Soep van de chef 		

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

Carpaccio surf en turf 		
rundercarpaccio, kroketje van kreeft,
lichte lookmayonaise

9,75

Gravad Lax
gemarineerde zalm, frisse aardappelsalade,
zoetzure bloemkool, zeewier krokantje

10,25

Gamba’s		9,75
Aziatische scampi saté, wakamé, rode curry
kroepoek, pikante dip
Rode biet 		
vegetarische steak tartaar van rode biet,
humus, noten crunch

9,25

Zomer salade		
gegrilde perzik, feta kaas, sinaasappel
aceto crème, walnoten

9,95

Bij ons ben je de hele dag welkom!

Team Het Kasteeltje
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DINER
Hoofdgerecht
Bavette
(tip)
oersteak, 180gr, pommes gratin, truffel jus of
chimichurri of aioli, seizoensgroenten
(extra bij te bestellen, gamba’s 3,50)

19,75

Kalfs ribeye		
250gr, pommes gratin, seizoensgroenten,
cajun kruidenboter

19,75

Vangst van de dag 		
sepia tagliatelle, groene bloemkool,
geglaceerde peentjes, dragon-mosterdsaus

19,75

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

15,50

Limburgs zuurvlees		
klassieker, huisgemaakte appelmoes, frites

17,25

Spareribs
botermals, frites, salade, knoflooksaus
(halve extra portie 4,50)

16,75

(tip)

Fish en Chips 		
krokante lekkerbek, remouladesaus, frites

16,75

Haassaté 		
huisgemaakte pindasaus, pickles, frites

14,75

Chefs Special 		
wisselende specialiteit

15,50

Burgers

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

22,50 p.p.

Kuilenburger, van Waards rund, 		
tomatenrelish, cheddar, bacon, pickles, frites

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 chimichurri.

Watertandend!

14,25

Pulled pork 		
14,75
bbq saus, dorito’s, pickles, frites			
Vegetarisch 		
kruiden crème fraîche, portobello,
gegrilde halloumi kaas, frites

15,50

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

