AFHAALMENU
3-gangen keuze-afhaalmenu à € 32,50
Voorgerechten
Limburgse asperges | gemarineerde scampi | groene salade | pruimtomaat |
kruidenolie | broodcroutons
OF
Proeverij van Limburgs kloostervarken; coppaham | zacht gegaard buikspek |
pâté van Limburgs varken | crème van Limburgse mosterd



Hoofdgerechten
Op de huid gebakken kabeljauw | Limburgse asperges | in de oven gegaarde
kleiaardappeltjes | venkelbotersaus
OF

Limburgse asperges ‘Klassiek’ – Livarham | gekookt ei | geklaarde boter |
in de oven gegaarde kleiaardappeltjes
OF

Ravioli gevuld met spinazie en ricotta | tomaten-kruidensaus |



Dessert
Taartje van abrikoos en witte chocolade | ijs van mascarpone en abrikoos |
vanillecrumble | compote van gedroogde abrikoos en Grand Marnier |
macaron van vanille

OF
Diverse kaassoorten met vijgenchutney en vruchtenbrood

|

Wijnadvies à € 19,50 per fles
Wit – Verdicchio dei Castelli di Jesi 2018
Marotti Campi – Luzano
OF
Rood – Magellan 2015
Hérault – Languedoc

Informatie
Beschikbaar elke dag van de week van maandag t/m zondag.
Menu 3-gangen en extra gerechten zijn zichtbaar op onze website.
U kunt bestellen tot 12.00 uur op de dag van afhalen.
Gerechten zijn goed verpakt en zijn gekoeld ook later te gebruiken.
Afhalen tussen 16.00 en 19.00 uur aan de balie van Kasteel Elsloo.
Voor zondagmiddag kunt u afhalen op zaterdag tussen 16.00 en 19.00
Thuisbereiding
Uw bestelling wordt gekoeld verpakt en dient u thuis te verwarmen en
op uw eigen servies te serveren. Er is een eenvoudige handleiding
ingesloten. Met een pannetje heet water en een magnetron of een oven
kunt u alles zelf opdienen.
Bestelinstructie
Graag uw telefonische bestelling met vermelding van de volgende
gegevens:
Keuze gerechten en eventuele extra’s
Naam, adres, woonplaats en mobiel telefoonnummer
Leverdatum en eventuele bijzonderheden
Afhaaltijdstip of opgave bezorging
Afhaalinstructie
Afhalen tussen 16.00 en 19.00 uur aan de balie van Kasteel Elsloo.
Eventueel bezorging gratis mogelijk. Buiten de gemeente Stein en Beek
berekenen wij een meerprijs van € 7,50 per bestelling.
Bijpassende witte of rode wijn mogelijk voor € 19,50 p/fles
Betaling
Bij afhalen aan onze balie kunt u ter plekke contactloos pinnen.
Bij bezorging ontvangt u na uw bestelling een Tikkie€ met het verzoek
het bedrag over te boeken op ons rekeningnummer.
Contactgegevens
Kasteel Elsloo, Maasberg 1, 6181 GV Elsloo
046-4377666 | info@kasteelelsloo.nl

