SOEPEN <<

<<

Tomatensoep | met kip, prei & room
♥ Courgettesoep | met zalmsnippers

WARME LUNCH

klein middel
3,75 4,50
4,00 4,75

♥ Deze gerechten zijn ook vegetarisch te bestellen
RUSTIEKE TOSTI’S
Tosti ham & kaas
met tomaat +0,50
met champignons & ui +0,75
Tosti hawaii (met ananas)

5,25

5,50

KOUDE LUNCH

Italiaanse bol, pistolet wit, meergranenbol of vloerbrood
6,75
♥ Eiersalade | huisgemaakt met bacon
Carpaccio | runderhaas met truffeldressing, 		 9,75
rucola, pittenmix en parmezaanse kaas
7,75
Krabsalade | huisgemaakt met appel en rode ui
7,25
♥ Gezond | met ham, kaas en gezond garnituur
8,25
♥ Brie | met honing, rucola, vijgen en notenmix
9,75
Gerookte zalm | met roomkaas en mosterd-dille
Tonijnsalade | huisgemaakt met rode ui en olijven 7,75
9,50
♥ Geitenkaas | met honing, rucola, vijgen en noten

HIGH TEA

Italiaanse bol, pistolet wit, meergranenbol of vloerbrood
Pikante kip | kipfilet gewokt met groenten in een
licht pittig sausje
♥ Flamkuchen | wrap belegd met tomatensalsa,
rode ui, aïoli, pittenmix, ham, rucola,
champignons en Parmezaanse kaas
Gehakt | met groenten, ananas en kaas
Kroket | 2 rundvleeskroketten
Beenham | met roomkaas en mosterd-dille
Pulled pork | home made met champignons & ui
Saté van de haas, 200gr | geserveerd met
satésaus, friet, kroepoek en sla
Hamburger | bacon, kaas, augurk, tomaat,
komkommer, sla en saus van Brand Oudbruin
( te bestellen met een portie friet +1,50 )
♥ Vega Burger | huisgemaakt van quinoa
♥ Boerenomelet | met groenten en ham
♥ Uitsmijter | met ham en/of kaas
met spek +0,75
met champignons & ui +0,75
Kasteellunch
• tomatensoep klein
• broodje kroket met saus
• broodje carpaccio of tonijnsalade

8,75
7,75

8,75
7,25
8,25
8,75
16,25
14,25

13,75
8,50
8,25

10,25

Reserveer voor een gezellige middag high tea, met
diverse hartige en zoete hapjes geserveerd op etagaires

19,50 per persoon

LUNCHSALADES (KLEIN)
♥ Geitenkaas | met honing, verse vijgen en noten

Carpaccio | runderhaas met truffeldressing, 		
rucola, pittenmix en parmezaanse kaas
Gamba’s | in knoflookolie gebakken met tomaat,
komkommer, croutons en kruidendressing
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LUNCHEN

11,50
11,75
12,50

Gegrilde Kip | met croutons, parmezaanse kaas, 10,50
komkommer, tomaat en pittenmix
Vis | met gerookte zalm, tonijnsalade, forel,
12,50
rode ui, cocktailsaus, pittenmix, olijven en
kappertjes

U kunt gerechten van de lunchkaart bestellen
van 11:30 tot 17:00, daarna serveren wij diner.

SOEPEN<<
klein middel
3,75 4,50
4,00 4,75

BROODPLANK
Plank met verschillende broodsoorten,
geserveerd met aïoli, kruidenboter,
6,50
tapenade & olijven ( 6,50 )

VOORGERECHTEN
9,75
9,25
10,25
9,50
10,50

VISGERECHTEN
Vis du chef | trio van vis met bijpassende saus
Kabeljauw | met gamba’s geserveerd

Quinoa burger | geniet van ons eigen receptuur
♥ Vegetarische pasta | laat u verrassen

24,00
17,50
20,50
32,50
16,50
17,75
18,75
16,25
15,75

20,25
16,75

21,25

19,25
19,75

SAUSKEUZE

VEGETARISCH
♥

Tournedos, 200gr | tenderloin, het malste stukje
vlees van het rund
Steak, 200gr | met een saus naar keuze
Bavette, 200gr | flanksteak, grove structuur,
rijke smaak en een goede vet dooradering
Bavette, 400gr | dubbele portie bavette voor de
echte diehard , met saus naar keuze
Pikante kip | kipfilet gewokt met groenten in een
licht pittig sausje, keuze met friet of pasta
Varkenshaas, 200gr | medaillons met een saus
naar keuze
Spare Ribs, 600gr | Brabants beste, zoet met een
lak van whiskey of pittig gemarineerd
Saté van de Haas, 200gr | geserveerd met
satésaus, kroepoek en sla
Hamburger, 180gr | Grainfed burger met bacon 		
kaas, augurk, tomaat, komkommer, sla en 		
saus van Brand Oudbruin
XL Burger, 360gr | bovenstaande Hamburger
maar dan met twee burgers
Robuuste Burger, 180gr | Grainfed burger met
rundercarpaccio, Parmezaanse kaas, rucola,
pittenmix en truffelmayonaise op zwart brood
Big Burger, 360gr | bovenstaande Robuuste
burger maar dan met twee burgers

15,25
16,50

Champignon-roomsaus, pepersaus,
stroganoffsaus, chimmichuri en rodeport saus

Benieuwd naar het 3-gangen keuzemenu?
Kijk dan op de volgende pagina
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Gamba’s | in knoflook gebakken (5 stuks)
Vitello Tonato | met tonijnmayonaise, kappertjes,
tomaat en rucola
Carpaccio ‘t Ridderhof | runderhaas met rucola,
truffeldressing, pittenmix & Parmezaanse kaas
♥ Geitenkaas | met honing, gesuikerde notenmix
en vijgen
Visproeverij | huisgemaakte tonijnsalade en 		
krabsalade, gerookte zalm & forel

AAl onze hoofdgerechten worden geserveerd met warme
groenten, friet, mayonaise en naar wens een bakje salade.

<<

<<

Tomatensoep | met kip, prei & room
♥ Courgettesoep | met zalmsnippers

VLEESGERECHTEN

DINEREN

♥

MAALTIJDSALADES (GROOT)
♥ Geitenkaas | met honing, verse vijgen en noten

HOOFDGERECHTEN

14,75
14,50

Carpaccio | runderhaas met truffeldressing, 		
rucola, pittenmix en parmezaanse kaas
Gamba’s | in knoflookolie gebakken met tomaat, 15,50
komkommer, croutons en kruidendressing

Gegrilde Kip | met croutons, parmezaanse kaas,
komkommer, tomaat en pittenmix
Vis | met gerookte zalm, tonijnsalade, forel,
rode ui, cocktailsaus, pittenmix, olijven en
kappertjes

13,50
15,50

KEUZEMENU
6,75

Aardbeienmousse | met verse aardbeien en ijs
van roodfruit
Dame Blanche | vanille ijs met chocoladesaus
Cheesecake | met witte chocolade en speculaas
Huisgemaakte lekkernijen | diverse zoetigheden
Bol ijs met slagroom | stel samen uw bollen samen
vraag de bediening naar de smaken

5,75
6,25
4,50
1,50
12,50

<<

DESSERTS

3-GANGEN <<

Gamba’s | in knoflook gebakken (5 stuks)
Courgettesoep | met zalmsnippers
Carpaccio ‘t Ridderhof| runderhaas met rucola,
truffeldressing, pittenmix & Parmezaanse kaas

Kaasplank | 5 wisselende kazen met pecannoten
17,50
vijgenchutney, bijpassend brood & druiven

SPECIALE KOFFIES
Italiaanse koffie | met Amaretto
Spaanse koffie | met Likeur 43
Irish koffie | met Jameson whiskey
Jamaican koffie | met Tia Maria
Franse koffie | met Grand Marnier
Koffie ‘t Ridderhof | met Frangelico
Dutch koffie | met Ketel 1 Jenever

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,506,00

Pikante kip | kipfilet gewokt met groenten in een
licht pittig sausje
Gamba’s | in knoflookolie gebakken met tomaat
komkommer, croutons en kruidendressing
Varkenshaas, 200gr | medaillons met een saus
naar keuze

Aardbeienmousse | met verse aardbeien
en ijs van roodfruit
Dame Blanche | vanille ijs met chocoladesaus
3 bollen ijs met slagroom | vraag aan de
bediening naar de smaken van vandaag

HIGH BEER OF WINE
Bij ons kunt u ook genieten van een high beer
of wine. Te reserveren in de middag of avond
Standaard 19,50 & Deluxe 35,00

03

VERVOLG

MAANDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

VRIJDAG
ZATERAG
ZONDAG

22,50

24,50

