SUGGESTIES
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Aspergesoep met gerookte zalm

€ 7,00

Asperges à la Flamande

€ 16,50 / € 22,50

Asperges Serrano

€ 17,50 / € 23,50

Asperges / ravioli van asperge / serranoham

Reuzebrochette “Kasteel”

€ 22,90

Ossobuco

€ 23,50

Rumsteak / kipfilet / varkensmignonette / colesla / potato wedges
Kalfsschenkel / tomatensaus / pasta

Tapasbordje

Serrano / salami / kaas / olijven / ansjovis / grissini

(Min.2 pers.) p.p./ € 10,90

Kibbeling met verse tartaar

€ 9,50

Bordje watermeloen

€ 4,90

B I E R E N VA N H E T VAT

Pilsner Urquell 4,4 vol.%alc.

Unieke en verfrissende smaak met een fijne bitterheid. Slechts 4,4 vol.%alc. en minder calorieën.
De originele pilsener van de stad Pilsen sinds 1842.

33cl / 50cl

€ 3,50 / 4,80

Corsendonk blond 6,5 vol.%alc.

Een goudblond abdijbier met een zachte en ronde
smaak en verfijnde afdronk. Lekker vers van ‘t vat.

€ 4,50

Corsendonk bruin 6,5 vol.%alc.

De geroosterde mout geeft aan Corsendonk bruin
zijn volle smaak met een toets van chocolade en
kruiden.

€ 4,50

Kriek Lindemans
De Koninck (zomer)

€ 3,50
€ 3,50
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BIEREN UIT HET FLESJE

Corsendonk Agnus 7,5 vol.%alc.

Blanche de Namur 4,8 vol.%alc.
Blanche de Namur is een
troebel, elegant en mild
tarwebier van de hoogste
kwaliteit. Al bij de eerste
slok proeft u de rondheid en delicaatheid
van dit uitzonderlijke bier.

Een pittig blond bier van hoge gisting, hergist
en gerijpt op fles tot een levendig parelend
bier met rijkelijk schuim.

33cl / 75cl

€ 4,50 / 8,60

25cl

Corsendonk Pater 6,5 vol.%alc.

Een zacht en donker roodbruin bier van hoge
gisting, op fles hergist en gerijpt tot een fris
en levendig bier met een fruitig boeket, een
volle smaak van mout en zachte afdronk.
Levendig parelend met rijkelijk schuim
geschonken.

33cl / 75cl

Blanche de Namur rosée 3,4 vol.%alc.
De framboos maskeert het bittere van de
gist zonder het volledig te doen verdwijnen,
zodat het de smaak onderbouwt en een te
sterke fruitigheid voorkomt. De neus is zeer
aromatisch, framboos is alomtegenwoordig
zonder het geheel te overweldigen.
Het is een fris, vrolijk bier.

€ 4,50 / 8,60

Corsendonk Rousse 8 vol.%alc.
Een pittig amberkleurig bier van hoge gisting,
hergist en gerijpt op fles tot een levendig
parelend bier met rijkelijk schuim.
33cl

25cl

€ 4,50

25cl

€ 3,50

Deugniet 7,5 vol.%alc.
In België gebrouwen met enkel natuurlijke
gronstoffen. De langzame rijping op de
brouwerij en de hergisting met levende
biergist in elke fles, geeft aan Deugniet zijn
typische smaak en schitterende pareling.

€ 4,50 / 8,60

Tripel Gold 10% alc.vol.

Een pittig blond bier van hoge gisting,
eveneens op fles hergist tot een levendig
parelend bier met een kruidig boeket en
gehopte afdronk.

33cl

€ 3,50

Blanche de Namur apple 3,1 vol.%alc.
De appelversie van Blanche de Namur. Heel
zacht, met een basis van vers appelsap. Heel
mooi en nog verfrissender in een cocktail of
granita.

Tempelier 6,0 vol.%alc.
Een goudkoperkleurig, droog en zacht bier
van hoge gisting met hergisting op de fles.
Door de extra gisting op fles rijpt het bier
verder waardoor er natuurlijk CO2 gas
gevormd wordt. Dit zorgt voor een mooie
pareling in het glas.
33cl / 75cl

€ 3,50

33cl

€ 4,50
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€ 4,50

BIEREN UIT HET FLESJE

Tr e ndy
i nte r nat i o nal e
bi e r e n

Estrella Damm Inedit

Estrella Damm Inedit is geboren uit de overtuiging
van de noodzaak een bier te hebben dat prima
samengaat met de fijnste schotels uit de beste
keukens. Een bier dat perfect harmonieert met het
smaakpalet van de meest uiteenlopende gerechten
(vis, salades, zeevruchten en vlees). Voor het eerst is
er een bier dat je naast (of in plaats van een goede
wijn) kunt aantreffen op de tafels van toprestaurants.
Het werd gecreëerd door de brouwmeesters van
Damm tezamen met Ferran Adrià en diens team
van restaurant “elBulli”. Ferran Adrià is algemeen
erkend als de beste chef-kok ter wereld.

Estrella damm Barcelona 5,4 vol.%alc.
Dit bier is een heerlijk verfrissend, modern
en buitengewoon lekkere pils in een trendy,
typisch spaanse fles.
33cl

€ 4,50

Estrella damm inedit 4,8 vol.%alc.
Mooi troebel strogeel bier met een mooie
witte schuimkraag. De geur is een licht
kruidige neus met toetsen van koriander,
verse kruiden, bloemen en abrikoos.
De licht zure frisse smaak met duidelijke
tonen van zoethout, sinaasappelschil en
citroen geven een mooie frisse afdronk.
Heerlijk bij diverse salades.
75 cl
Martin’s Pale-Ale
Gordon Scotch
Carlsberg 0,0% alcoholvrij
Duvel
Palm
Tripel
Rodenbach

GRONDSTOFFEN
Estrella Damm Inedit is een uitgelezen combinatie
van gerste- en tarwemouten met fijne hopsoorten,
koriander, curaçao, zoethout, gist en water.
UITZICHT
Inedit is een uniek, licht troebel bier met een frisse
smaak en een bloemig aroma. Een ideale begeleider
van de fijnste gerechten.

€ 9,10
€ 4,50
€ 4,50
€ 3,60
€ 4,50
€ 3,50
€ 4,50
€ 3,50

SMAAKNOTIE
Duidelijk intens en complex van aroma, met een
natuurlijke troebelheid. Fruitige en bloemige neus
met toetsen van citrusvruchten, verse gist en zoete
kruiden. De smaak is zeer fris, zacht, romig en fruitig
met een prettige uitvloeiende milde afdronk.
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FRISDRANKEN

O o k wate r he e f t s m aak!
Aquila 33cl
Aquila 75cl

Frisdran ken
Coca Cola / Light / Zero
Fanta Orange / Lemon
Sprite
Ice Tea 33 cl
Ice Tea Zero 33 cl
Ice Tea Green 33 cl
Fever Tree - Indian tonic / Ginger Ale /
Bitter lemon / Sicilian lemonade

€ 3,40
€ 6,60

Aquila natuurlijk bronwater is een
water zonder gas en het gekende water
uit de bronnen van Carlsbad, Karlovy
Vary te Tsjechië.

Mattoni 33cl
Mattoni 75cl

€ 3,40
€ 6,60

Mattoni bruisend water, van de bronnen
van Karlovy Vary, Carlsbad. Verfrissend
en gezond dankzij het gehalte aan het
mineraal Magnesium, dat aan Mattoni een verfrissend
zachte smaak geeft, ontspannend werkt en heilzaam is
voor het beendergestel. Mattoni wordt danook terecht
internationaal geroemd als “Grand Mineral Water from
the world famous springs near Karlovy Vary - Carlsbad
since 1873”.

€ 3,30
€ 3,30
€ 3,30
€ 3,60
€ 3,70
€ 3,70
€ 3,80

Health y drin ks
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Agrum
Tönissteiner Orange / Citroen
Looza sinaasappelsap
Looza pompelmoessap
Looza ace
Looza appelsap
Looza tomatensap
Looza appel/kers
Cécémel
Fristi
Pomton
Vers sinaasappelsap

€ 3,40
€ 3,40
€ 3,40
€ 3,40
€ 3,40
€ 3,40
€ 3,40
€ 3,40
€ 3,40
€ 3,40
€ 6,20
€ 5,90

Almdudler
Bionade sinaas/gember
Bionade vlierbloesem

€ 3,50
€ 3,80
€ 3,80

WARME DRANKEN

War m e dr anke n

Revolu tion tea

Espresso
Decafeïne
Ristretto
Dubbele Ristretto
Cappuccino
Koffie verkeerd
Hasseltse koffie
Irish coffee
French coffee
Italian coffee
Thee natuur
Thee melk
Thee citroen
Rozenbottel thee
Linde thee
Kamille thee
Groene thee
Earl-grey thee
Verse munt thee
Oxo
Jagerthee
Warme wijn (winter)

€ 3,20
€ 3,30
€ 3,20
€ 4,60
€ 3,60
€ 3,60
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 2,80
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 4,60
€ 3,00
€ 4,60
€ 4,60

Chocomelk Choc-O-Lait
puur, melk

€ 4,50

Earl grey lavender tea
Tropical green tea
Golden flowers herbal tea
Sweet ginger peach tea
English breakfast tea
Southern mint herbal
Bombay chai tea
Honeybush caramel
Dragon eye oolong tea
Orange chocolat green
White pomgranate
Citrus spice herbal
Organic green tea
White pear tea
Green earl grey
Açai green
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€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90

ALCOHOLISCHE DRANKEN

A pe r i ti e v e n
Aperitief van het huis
(Gordons Pink Gin met Fever Tree)
Cava
Sangria (seizoen)
Kirr
Kirr Royale
Gordons Gin
Gordons Pink Gin
Jinzu Gin
Tanqueray Gin
Tanqueray 10
Tanqueray Rangpur
Aperol Spritz
Campari
Pisang
Ricard
Pampero Blanco
Pampero Especial
Wodka Smirnoff
Gancia
Martini wit / rood
Porto wit / rood
Sherry Dry / Medium
Pineau des Charentes
Wortegemse citroenjenever
Jenever Jong / oud
“Gin van de maand”
(met Fever Tree tonic)

Digestieven
Cointreau
Grand Marnier
Elixir d’Anvers
Bailey’s
Amaretto
Drambuie
Calvados
Baron Otard
Talister 10y
Oban 14y
Lagavulin 16y
J&B
Johnny Walker Red Label
Johnny Walker Black Label
Bulleit Bourbon
Bulleit Rye
Jack Daniels
Captain Morgen Spiced

€ 11,00
€ 6,50
€ 7,50
€ 5,20
€ 6,60
€ 6,50
€ 7,00
€ 7,50
€ 6,50
€ 8,00
€ 7,00
€ 7,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 7,00
€ 6,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 4,50
€ 4,50

€ 7,00
€ 8,00
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 6,50
€ 6,50
€ 8,00
€ 7,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 6,50

Bu bbels
Glas / fles
Bohemia Sekt Prestige Brut € 6,50 / 29,00
Bohemia Sekt, gevinifieerd
volgens de klassieke Franse
Prestige Brut
methode, kan met zijn elegante
CAVA
bubbels en fruitig aroma met
de beste champagnes wedijveren. De Sekt van
Bohemia is zeer gekend, zowel in Brut als in Rosé
en Demi Sec.

€ 12,00

Moët et Chandon
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€ 65,00

WIJNKAART

Hu isw ijn en
		
Wit
Alto Real Blanco, Spanje
Rood Cuvée Laborie, Frankrijk
Rosé J.C. Beauvoir, Frankrijk

Glas / fles
€ 4,80 / 24,00
€ 4,80 / 24,00
€ 4,80 / 24,00

W itte w ijn en
Zonnebloem Chardonnay, Stellenbosch, Zuid-Afrika

€ 29,00

Montes Reserva, Chardonnay, Chili

€ 29,00

100% Chardonnay. Bleke goudgele kleur. Rijke Chardonnay smaak, boterachtige impressies, zacht wit fruit met
subtiele aroma’s van eikenhout. Mooi Chardonnay karakter, wit fruit en witte bloemen, acacia, met in de afdronk
lichte vanille aroma’s. Lekker bij vis, wit vlees, gevogelte, salades, (koud) buffet en als aperitief.

Zeer intense witte wijn met veel fruit en een perzikachtige geur en smaak, waarin ook iets van citrus. De gisting
en rijping op hout komt in de geur en smaak terug in een subtiele, verfijnde toets van vanille. Deze zeer bijzondere
Chardonnay is mooi vol en heel complex met een intense, lange afdronk.

Rode w ijn en
Côtes de Castillon “Chateau de Bernon”, Frankrijk

€ 27,00

Couvent les Jacobins Louis jadot, Frankrijk

€ 34,00

Een echte aanrader van het prestigieuze wijnjaar 2005. Fluweelzacht met toch karaktervolle afdronk met een
evenwichtig alcoholgehalte van 12,5% vol. Diep rode kleur, mooi tranend aan de rand van het glas, de voorbode
van een heerlijke wijn.

Deze wijn heeft 9 tot 16 maanden rijping op eikenhout en staal ondergaan en is gedurende de prille twee jaar
na botteling op zijn best in gekoelde omstandigheid. Een complexe wijn met een elegante kruidigheid die ruikt
en proeft naar rijpe kersen en bessen.
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BORRELHAPJES

Bor relh apjes
Chips paprika / zout / pickles
Portie belegen kaas met Tierenteyn mosterd
Portie salami met Tierenteyn mosterd
Portie koud gemengd
Portie warm gemengd (20 stuks)

€ 2,00
€ 8,90
€ 8,90
€ 9,90
€ 16,90

Portie Bourgondische bitterballen (8 stuks)
Portie calamares (8 stuks)
Portie mini loempia’s (8 stuks)

€ 8,90
€ 9,90
€ 8,90

Curryworst/ bitterballen / krokante kip / mini loempia / scampi butterfly
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BROODJES, SNACKS

Broodjes
(10.00u-18.00u)

Ciabatta grande tomaat - mozzarella

€ 12,90

Ciabatta grande “Italienne”

€ 15,30

Waldkorn deluxe gerookte zalm

€ 15,20

Waldkorn deluxe kip

€ 14,80

Ciabatta grande carpaccio van Wagyu

€ 16,50

Waldkorn deluxe krokante vis

€ 16,90

Tomaat / buffelmozarella / basilicumolie

Tomaat / buffelmozarella / serranoham / basilicumolie
Gerookte zalm / kruidenkaas / fijne frisse / rode ui
Gegrilde kip / ananas / honing-mosterd dressing
Carpaccio / rucola / balsamico / zongedroogde tomaten
Gepaneerde tongschar / verse tartaarsaus / augurk / tomaat

Broodje Kaas / ham / tonijncocktail / preparé / kip-curry / martino

€ 7,00

Sn acks
(10.00u-18.00u)

Croque monsieur met Gouda en Breydelham (2 stuks)
Croque madame (2 stuks)
Croque Hawaï (2 stuks)
Croque met gerookte zalm en kruidenkaas (2 stuks)
Omelet natuur
Uitsmijter kaas-ham
Croque uit het vuistje
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€ 10,80
€ 13,70
€ 14,20
€ 14,20
€ 8,40
€ 13,70
€ 5,20

A LA CARTE

Voorgerech ten
Carpaccio van Wagyu, rucola en parmezaan
Garnaalkroketten met gefruite peterselie
Kaaskroketten met frisse salade en pesto
Duo kaas- en garnaalkroket
Kort gebakken tonijn / sesam/ fleur de sel / ponzu-soja
Tomaat buffelmozzarella / Balsamico / Olijfolie “extra vierge”
Scampi lookboter / diabolique (6 stuks)

€ 17,50
€ 16,40
€ 13,50
€ 15,20
€ 19,50
€ 16,50
€ 16,90

Hoofdgerech ten
Hoevekipfilet

€ 18,50

Tournedos

€ 23,80

Sliptong Meunière (3st)

€ 26,50

Spareribs

€ 18,50

Tonijnfilet

€ 24,50

Scampi Look / Diabolique (9st)
Pasta Scampi

€ 24,50
€ 22,50

Pasta pesto

€ 17,30

Fris slaatje / Aardappelgerecht naar keuze
Warme seizoensgroenten / aardappelgerecht naar keuze
Frisse salade / verse tartaar / frietjes
Verse ananas / homemade BBQ -en looksaus / coleslaw / potato wedges
“Yellowfin” tonijn / zuiderse puree / boontjes / trostomaatjes / tomatensaus

Scampi / licht pikante tomatensaus

Parmezaan / zongedroogde tomaatjes / rucola

Supplement scampi of kip

€ 5,00

Al onze gerechten worden geserveerd met frieten / kroketten / puree / pasta / brood
Supplement pepersaus / champignonsaus / bearnaise € 3,00
Supplement warme groentjes € 5,00
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A LA CARTE

Salades
Italiaanse salade

€ 19,40

Salade Zalm

€ 18,90

Salade Niçoise

€ 23,50

Salade Scampi

€ 19,90

Salade geitenkaas

€ 18,80

Italiaanse ham / buffelmozzarella / zongedroogde tomaten / rucola / basilicumdressing
Gerookte zalm / rode ui / Granny Smith / bieslookdressing
Tonijnfilet / ei / ansjovis / sla / gekookte aardappel / boontjes / ansjovisdressing
Scampi / ananas / boontjes / honing-mosterd dressing
Lauwe geitenkaas / spek / framboos / notenmix / frambozendressing

Ki ndergerech tjes
(tot 12 jaar)

Spaghetti Bolognaise
Vol-au-vent met frietjes
Fishsticks met frietjes
Curryworst met frietjes

€ 10,90
€ 10,90
€ 10,90
€ 10,90

Klassiekers
Koninginnehapje met frietjes
Vlaams stoofpotje met Corsendonk bruin bier en witloofslaatje
Spaghetti bolognaise
Lasagna verdi (vegetarische lasagna / spinazie)

€ 18,50
€ 18,50
€ 14,20
€ 16,00

Dagmen u
(12.00u-18.00u)

Dagsoep / Hoofdschotel

€ 15,00
Vraag het menu gerust aan de bediening.
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TOETJES EN ZOETJES

D esser ten
Tarte tatin
Moelleux van chocolade met bolletje vanilleroomijs
Warme appeltaart met bolletje vanilleroomijs

€ 8,50
€ 8,50
€ 7,50

Pan n en koeken
(12.00u-18.00u)

Suiker, boter, siroop, confituur, choco
Bolletje vanilleijs
Mikado (vanilleroomijs en chocoladesaus)
Vers fruit (seizoen)
Aardbeien (seizoen)
Supplement slagroom

€ 5,70
€ 6,70
€ 7,90
€ 8,70
€ 8,70
€ 1,00

Gebak
Koffie met gebak van de dag
Gebak van de dag

€ 6,80
€ 4,60
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IJSCOUPES EN MILKSHAKES

Roomijs
Dame blanche
Coupe brésillienne
Coupe advocaat
Coupe vanille
Coupe chocolade
Coupe vers fruit
Coupe aardbeien (seizoen)
Banana split
Kinderijsje (tot 12 jaar)
Supplement slagroom

€ 8,40
€ 8,40
€ 8,40
€ 6,50
€ 6,50
€ 9,50
€ 9,50
€ 8,40
€ 4,90
€ 1,00

Milksh akes
(12.00u-18.00u)

Vanille
Chocolade
Banaan
Aardbei (seizoen)

€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 8,00
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ONTBIJTEN

O ntbijt met bu bbels
(10.00u-12.00u)

Glaasje Cava, fruitsap, assortiment pistolets, ham, kaas, 3 salades, koffiekoeken,
eiergerecht naar keuze, koffie of thee

€ 15,00

Lu xe on tbijt
Glaasje Cava, fruitsap, assortiment pistolets, ham, kaas, 3 salades, brie, gerookte zalm,
koffiekoeken, eiergerecht naar keuze, mini croque met gerookte zalm en kruidenkaas,
paté, uienconfituur, koffie/ thee à volonté

Vragen over allergenen?... we staan je graag te woord!
De samenstelling van onze producten kan veranderen.
Check elke keer de aanwezigheid van allergenen.
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€ 25,00

Welkom

Bij Kasteel Rivierenhof beleef je een gezellige
en aangename tijd te midden van de prachtige natuur,
waar je kunt genieten van een drankje of een lekkere maaltijd.
Je wordt ontvangen door een jong en dynamisch team
dat garant staat voor een vriendelijke en goede service.
Een trouw, receptie of communie gepland?
Of gewoon gezellig samen zijn met de hele familie?
Neem dan een kijkje op onze website: www.kasteel-rivierenhof.be
voor onze feest-formules.
Openingsuren:
Alle dagen geopend vanaf 10 uur.

