Kasteel de Essenburgh – Hampshire Classic
SOEPEN

LUNCHGERECHTEN

Groningse mosterdsoep 5,95
met prei en spekjes

Kloosterbrood
met spek, ham, kaas,
kerriemayonaise
en rauwkost

Kruidige soep van
Pomodoro tomaten
met basilicumroom

5,95

SALADES
Salade carpaccio
Dungesneden ossenhaas met
diverse garnituren en
balsamicodressing
10,95
Salade vistrio
Huisgemaakte zalm, forel en
Hollandse garnalen met
citroencrème
12,95
Warme biefstuksalade
Gebakken biefstukreepjes
en Oosterse
sesamdressing
13,50
Salade Bleu de Wolvega
Bleu de Wolvega, noten en
honingdressing
11,95
*Soepen en salades worden
geserveerd met brood en boter

7,50

Wrap
met huisgerookte zalm,
kappertjes, sla
en crème fraîche
7,50
Waldkorn
met Old Amsterdam,
Rucola en tomaatjes

7,50

Focaccia
met sla, Coppa di Parma
en basilicummayonaise 7,50
Italiaanse bol
met Schwartswalder schinken
en gesmolten brie
7,50
Uitsmijter Italia
met pastrami, tomaat
en pesto

8,95

Omelet champignons
met gebakken champignons,
ui en verse kruiden
8,50
Twee Van Dobben kroketten
met wit of bruin brood
of
frites en mayonaise
8,90

VOOR DE KINDEREN
Poffertjes met vanille-ijs
en poedersuiker
4,50

Biefstukjes
Gebakken runderbiefstukjes met
rode wijnsaus,
salade en frites
14,95

Frietjes met een spies
van frituurhapjes, appelmoes
en mayonaise
7,50

IJS

Kinderijs van twee bolletjes
vanille-ijs met saus
en spikkels
4,00
Ben & Jerry’s
Verschillende smaken 3,50

Sorbetijs
van mango en groene appeltjes
met frambozensaus
6,50
Chocolade roomijs
& witte chocoladesaus 6,50
Ben & Jerry’s
diverse smaken

WWW.ESSENBURGH.COM

3,50

Kasteel de Essenburgh – Hampshire Classic

Of het nu is voor een kopje koffie, een lunch of diner,
bij ons kunt u altijd terecht!
Ook voor romantisch overnachten in één van de sfeervol
ingerichte hotelkamers van het kasteel
of voor een jubileum- of bedrijfsfeest is
Kasteel de Essenburgh – Hampshire Classic
uiterst geschikt.
Zo beschikt het kasteel over diverse sfeervolle, intieme
ruimtes voor bijvoorbeeld een familiediner, een high-tea,
uitgebreide brunch, een gezellige vriend(inn)enmiddag /
vrijgezellendag onder genot van lekkere hapjes en drankjes
of bijvoorbeeld een private dinner voor een gezelschap van 2
tot 40 personen.
Vraag gerust meer informatie, wij staan u graag te woord

WWW.FACEBOOK.COM/ESSENBURGH
WWW.TWITTER.COM/HOTELESSENBURGH
WWW.ESSENBURGH.COM

