
Klikkende paardenhoeven, giechelende 
gravinnen en piepende harnassen. 

Doedelzakken en dwarsfluiten. Omringd 
door geroezemoes, klinkende glazen en 

gelach. Deze geluiden vulden zo’n 750 jaar 
geleden het binnenplein en onze Domestique.

Een van de oudste plekken van het kasteel. 
De plek waar vroeger werd gegeten 
door het personeel. De plek waar we 
u tegenwoordig graag welkom heten 
en verrassen met heerlijke gerechten. 

Smaken van nu, gecombineerd met een 
kasteel tintje. Van traditioneel Limburgse 
gerechten tot een frisse salade of een 

knapperig broodje!

Smakelijk eten!

Kasteel Hoensbroek is een erkend leerbedrijf. 
Onze pages & leerlingen doen hun uiterste best  

om u zo goed mogelijk te bedienen. 
We zijn er trots op, dat we mensen met een beperking 
een kans kunnen bieden en de ruimte geven om zich 

bij ons te ontplooien.

U kunt contant betalen of pinnen 

WELKOM IN DE 

“DOMESTIQUE PLAATS”



Als de ‘R’ weer in  
de maand zit…

SPECIALITEITENKAART

Prei-stamppotje met saucijsje  
van Livar varken  € 8,95

Klassiek stamppotgerecht maar dan anders.
Smaakvolle combinatie van prei, biologische aard-
appelen, vergeten groente zoals aardpeer, pas-
tinaak, gebakken spekjes en oudhollandse kaas. 

Geserveerd met saucijsje gemaakt van het  
bio logisch gehouden Livar kloostervarken  

(Abdij Lilbosch in Echt). 

 
Apfelstrudel  € 3,95

Authentiek winters gebak. Bladerdeeggebak  
met heerlijk appel en rozijnvulling. Geserveerd 

met warme vanillesaus en slagroom.

 
Erwtensoep  € 5,95

Stevige soep gemaakt van spliterwten en o.a. 
wortel, selderij en rookworst. Geserveerd  

met plakje roggebrood & katenspek. 
Oudhollands genieten.

Domestique Plaats
Open van 10.30 – 17.15 uur

Lunchkaart 11.00 - 16.00 uur



BROOD & EI

KASTEELBROODJES
onze specialiteit; een heerlijk rustiek, op steen 

gebakken, wit of meergranen broodje met  
een krokant korstje

1. Broodje kaas € 4,-

2. Broodje beenham  € 4,-

3. Broodje beenham & kaas € 4,-

4. Broodje brie € 5,50

5. Broodje tonijnsalade € 6,50

6.  Broodje gezond € 5,-

7.  Broodje taco € 6,50

8. Broodje ambachtelijke € 6,50 
Limburgse gehaktbal

9. Broodje veggie € 4,60 
(tomaat, komkommer, sla,  
gekookt ei)

TOSTI-TIME!
een lekkere knapperige tosti 

op zijn kasteels

21. Tosti ham & kaas  € 4,70

22. Tosti kaas € 4,70

23. Tosti inferno € 5,- 
(ham, kaas & sambal)

24. Tosti hawaii € 5,-

BLIJ MET EI!
stevige trek? ga dan voor een van  

onze lekkere eiergerechten

31. Uitsmijter kaas € 6,25 
(3 eieren op 2 sneetjes 
brood met kaas)

32. Uitsmijter ham € 6,25 
(3 eieren op 2 sneetjes  
brood met ham)

33. Uitsmijter ham en kaas € 6,25 
(3 eieren op 2 sneetjes  
brood met ham en kaas)

34. Ridderlijke uitsmijter € 6,95 
(3 eieren op 2 sneetjes  
brood met ham en kaas overbakken)

35. Boerenomelet  € 7,50 
(op grootmoeders wijze met  
vergeten groente zoals aardpeer, 
pastinaak, knolselderij, spekjes)

36. Boerenomelet € 7,25 
zonder spekjes

PISTOLETS
een lekker zacht broodje

41. Pistolet ovenfrikandel € 3,40

42. Pistolet met 2 knakworsten € 3,10

43. Pistolet nutella € 3,10

44. Mayonaise, curry of ketchup € 0,40



TREK IN IETS ANDERS 

SOEPEN
een echt bourgondische kom met

een kasteelbroodje met huisgemaakte 
kruidenboter

51. Uiensoep  € 5,75 
(huisgemaakt, klassiek  
gegratineerd met kaas)

52. Tomatensoep  € 5,75

53. Kasteel soep van de dag € 5,75 
(op grootmoeders wijze)

SALADE
een lekkere frisse salade op zijn kasteels

61. Griekse salade € 9,25 
(olijven, Griekse pepers,  
zongedroogde tomaatjes  
en feta)

62. Vegetarische salade € 8,75 
(dwars door de keuken  
met subtiele knoflook- &  
paprikadressing)

63. Salade tonno € 9,25 
(salade met tonijn,  
kappertjes en uien met  
mosterd-dilledressing)

64. Een ridderlijke salade  € 9,25 
(met gebakken spekjes  
en frisse frambozendressing)

PANNENKOEKEN
ga voor één van onze lekkere pannenkoeken, 

zowel zoet als hartig, 
de keuze is aan jou

71. Naturel € 4,75

72. Nutella € 5,-

73. Appel € 5,-

74. Kaas € 5,-

75. Spek € 5,-

76. Spek & kaas € 5,95

77.	 Poffertjes				 €	4,75 
12 stuks met boter 
(ook glutenvrij te bestellen) 

80. Slagroom € 0,50

VEGETARISCH
groene trek? ga dan voor een van 

onze lekkere vegetarische gerechten

53. Kasteel soep van de dag € 5,75 
(op grootmoeders wijze)

9. Kasteelbroodje veggie € 4,60 
(tomaat, komkommer,  
sla, gekookt ei)

62. Vegetarische salade € 8,75 
(dwars door de keuken  
met subtiele knoflook- &  
paprikadressing)



ZOET & heerlijckheden

IJSPRET
Voor onze coole ridders & prinsessen!

101. Festini peer  € 0,50

102. Raket  € 0,80

103. Calippo cola € 1,50

104. Cornetto classico € 1,40

105. Cornetto aardbei € 1,40

106. Schatkist € 1,50

107. Magnum almond € 2,40

108. Magnum classic € 2,40

109. Magnum white € 2,40

110. Magnum double chocolate € 2,40

1 1 1 . Minion bello € 1,30

VERSNAPERINGEN
voor onze zoete smulpapen

80. Slagroom € 0,50

81. De echte Limburgse € 2,95 
vlaai van de dag

82. Wafel met warme kersen € 3,25 
en slagroom

83. Wafel met warme kersen € 2,75 
zonder slagroom

LEKKERS
om na te genieten voor onderweg

121. Kindersurprise € 1,50

122. Mars € 1,-

123. Snickers € 1,-

124. Twix € 1,-

125. M&M’s € 1,-

126. Chips naturel € 1,-

127. Chips paprika € 1,-

128. Sportlife € 1,50

129. Stroopwafel € 1,30

130. Suikerwafel € 1,30

HEEFT U EEN ALLERGIE?
MELD HET ONS!

MELK GLUTEN EI SELDERIJ



Voor DORSTIGE RIDDERS!

WARME DRANCKEN

231.	 Koffie	 €	2,20

232. Thee  € 2,10

233. Espresso  € 2,10

234. Cappuccino € 2,30

235. Latte Macchiato  € 2,30 

236. Café latte  € 2,30

237.  Flat White  € 3,90

238. Verse munt thee € 2,80

239. Warme volle melk € 2,-

240. Warme chocomel € 2,30

80. Slagroom € 0,50

KOUDE DRANCKEN

201. Pepsi Cola € 2,20

202. Pepsi Cola light € 2,20

203. Seven Up € 2,20

204. Sisi Orange  € 2,20

205. Sourcy rood € 2,20

206. Sourcy blauw  € 2,20

207. Cassis € 2,30

208. Bitter lemon € 2,30

209. Tonic € 2,30

210. Jus d’orange € 2,60

211. Appelsap € 2,60

212. Fristi € 2,30

213. Chocomel € 2,30

214. Volle melk  € 2,-

215. Lipton Ice Tea € 2,30

216. Lipton Ice Tea Green € 2,30

GERSTENAT 

241. Chateau Neubourg € 3,50
(dit puur Limburgse edel-
pilsener is bekroond met een 
European Beer Star Award en
behoort daarmee tot de top 
drie van de wereld. Een bier 
om exclusief van te genieten)

242. Kasteelbier donker 11% € 4,25
(een volmondig, moutig bier 
met	toetsen	van	karamel,	koffie	
en chocolade afkomstig van de 
gebrande mout. Opvallend is 
de zoete aanzet)

243. Amstel 0.0 alcoholvrij bier € 2,75

244. Amstel Radler € 2,75

WIJNEN

221. Enclos de Lilas Rouge 25 cl. € 3,50

222. Enclos de Lilas Blanc sec, 25 cl. € 3,50

223. Enclos de Lilas Rose sec, 25cl. € 3,50




