LUNCHKAART

LUNCHKAART

LUNCHKAART

TOSTI'S BRUIN OF WIT
GRILLED CHEESE SANDWICH

BROODJES, SALADE & SOEP
SANDWICHES, SALAD & SOUP

TAART
CAKE

Tosti kaas

Kaas

Appeltaart

Jong of oud, met ketchup
Young or aged cheese, with ketchup

€ 4,-

€ 4,-

Roombrie

Tosti ham & kaas
Met ketchup
Ham and cheese, with ketchup

Jong of oud
Cheese young or aged

€ 4,-

Walnoten, balsamicocrème
Brie, walnuts, balsamico cream

Oude kaas, tomaat, met ketchup
Aged cheese, tomato, with ketchup

€ 4,50

Sla, gebakken ei
Smoked salmon, lettuce, fried egg

Bij de taart
Whipped cream on the cake

€ 8,50

Gezond
Beenham, kaas, sla, komkommer, tomaat, ei
Ham, cheese, lettuce, cucumber, tomato, egg

€ 7,50

HIGH TEA
OP KASTEEL RADBOUD

€ 4,75

Clubsandwich
Kip, bacon, mayonaise, sla, komkommer
Chicken, bacon, mayonaise, lettuce, cucumber

Tosti Italia
Pesto, mozzarella, kipfilet, kaas, met ketchup
Pesto, mozzarella, chicken filet, cheese, with ketchup

€ 3,-

Slagroom
€ 7,50

€ 4,50

Tosti geitenkaas
Met vijgenjam
Goat cheese, with fig marmelade

Verrassing!
Cake of the day

Gerookte zalm

Tosti HKA
Ham, kaas, ananas, met ketchup
Ham, cheese, pineapple, with ketchup

Pesto, mozzarella, tomaat
Pesto, mozzarella, tomato

€ 5,25

€ 9,50

2 kroketten met brood
2 sneetjes brood, mosterd, boter
2 croquettes, 2 slices of bread, mustard, butter

€ 8,50

Uitsmijter
Ham, kaas
Fried egg, ham, cheese on bread

€ 7,-

Een gezellige high tea op het
kasteel
Ronde met hartige hapjes
Ronde met zoete lekkernijen
Onbeperkt thee

€ 19,50
Per persoon

Vegan sandwich
Hoemoes, tomaat, courgette, paprika
Humus, tomato, zucchini, bell pepper

Vooraf reserveren
€ 7,50

bij één van onze medewerkers, via
info@kasteelradboud.nl of direct boeken via
kasteelradboud.nl/hightea

Eiersalade
Bacon, tomaat
Egg spread, bacon, tomato

€ 7,-

Warme beenham

ONTBĲT

Mosterdille saus
Fried ham, mustard dill sauce

Vijgenjam, courgette, cranberries, balsamicocrème
Salad goat cheese, fig marmelade, cranberries,
balsamico cream

€ 9,-

OP KASTEEL RADBOUD

Tomatensoep, broodje kroket, broodje eiersalade
met bacon
Tomato soup, bread and croquette, bread with
eggspread and bacon

€ 12,50

Tomatensoep

Full breakfast (9.00 - 12.00 h)
Bun, white or brown
Croissant
Ham, cheese & marmelade
Orange juice
Cup of coffee or tea

€ 9,50

KINDER
FEESTJE

12 uurtje

Compleet ontbijt
Hard broodje, wit of bruin
Croissant
Ham, kaas & jam
J'us d'orange
Kopje koffie of thee

€ 7,50

Salade geitenkaas

TUSSEN 9.00 - 12.00 UUR

€ 9,-

Kruidenkaas, stokbrood
Tomato soup, cream cheese with herbs, baguette

€ 3,-

Wisselende taart
€ 7,50

Caprese
Tosti OKT

Huisgemaakt
Homemade apple pie

€ 6,50

Vier je verjaardag op het
kasteel!
Beginnen met cadeautjes uitpakken, daarna
een spannende speurtocht (eventueel
aansluitend knutselen +€4,00) en afsluiten
met het versieren van een muffin. Daarbij
krijgen jullie nog een heerlijk glas limonade.

€ 12,50
Per kind, begeleiders gaan gratis mee

Vooraf reserveren
bij één van onze medewerkers, via
info@kasteelradboud.nl

€ 0,50

DRANKKAART

MENUKAART

WARM, FRIS & ALCOHOL
HOT BEVERAGES, SODA & ALCOHOL

KASTEEL CAFÉ

Warme dranken

IETS TE VIEREN?
OP KASTEEL RADBOUD

Familiefeest, jubileum of ga je trouwen?
vraag naar de mogelijkheden bij één van onze medewerkers of via
info@kasteelradboud.nl

EVENEMENTEN
OP KASTEEL RADBOUD

Koffie
Coffee

€ 2,-

Cappuccino

€ 2,50

Koffie verkeerd
Café au lait

€ 3,-

Latte macchiato

€ 3,50

Espresso

€ 2,-

Dubbele espresso
Double espresso

€ 2,50

Thee (diverse smaken)
Tea (various flavours)

€ 2,-

Verse muntthee
Fresh mint tea

€ 3,-

Thee met gember en citroen
Tea with fresh ginger and lemon

€ 3,25

Warme chocolademelk
Hot chocolate

€ 3,-

Warme chocolademelk met slagroom
Hot chocolate with whipped cream

€ 3,50

Frisdrank
Coca cola, coca cola light, sinas, cassis, sprite,
tonic, bitter lemon, ice tea, ice tea green, rivella

€ 2,75

Chaudfontaine blauw of rood
Bottled water still or sparkling

€ 2,25

Theater, concerten, kampement, workshops
en nog veel meer worst er georganiseerd op Kasteel Radboud! Kijk voor het
actuele programma op kasteelradboud.nl/agenda

Zonder prik
Chocolademelk
Chocolate milk (cold)

€ 2,75

Appelsap, jus d'orange
Apple juice, orange juice

€ 2,50

Limonade (met wat lekkers)
Lemonade (with a little treat)

€ 1,-

Bieren
Hertog Jan (tap)
Pilsner (draft)

€ 2,75

ZAKELĲK

Wisselend seizoensbier (tap)
Seasonal beer (draft)

€ 3,50

OP KASTEEL RADBOUD

Texelse Skuumkop

€ 3,50

Brouwerij Radboud

€ 3,75

Teamuitje of zakelijke bijeenkomst?
vraag naar de mogelijkheden bij één van onze medewerkers of via
info@kasteelradboud.nl

Wijnen
Huiswijn wit, rood, rosé per glas
Housewine white, red, rosé per glas

€ 3,50

Huiswijn wit, rood, rosé per fles
Housewine white, red, rosé per bottle

€ 17,50

