


MENUKAART



Dranken

Sappen 
R.C. Fruits de pays appelsap  € 2,50
R.C. Fruits de pays jus d'orange  € 2,50

 

Frisdranken  
Coca cola / light / zero € 2,10
Sprite € 2,10
Fanta orange / cassis € 2,10
Fuzetea Green / sparkling € 2,40
Finley tonic / bitter lemon / ginger ale € 2,20
Chocomel € 2,30
Fristi € 2,30
Chaudfontaine sparkling / still € 2,00

 

Per fles
Selection Cazal Viel wit / rood / rose € 3,50

€ 17,50

Wijn

Vlaai € 3,00
Voor bij de koffie

Warme dranken  
 € 2,20
Cappuccino € 2,60
Espresso  € 2,20
Latte Macchiato € 2,80
Decafé  € 2,20
Chocomel warm € 2,50 
+ slagroom € 0,50
Pickwick thee € 2,20
Verse muntthee met honing  € 2,60
Verse gemberthee met honing € 2,60

Koffie

Ontbijt met spek en ei
Roerei, bacon, jam, hagelslag

€ 11,95

Weekendontbijt: 

Ontbijt met yoghurt, fruit, granola € 9,95

Chateau Neubourg 0,2l € 2,40
Chateau Neubourg 0,3l € 3,80
Wisseltap  € 3,80

Bier van het vat

Lekkernijen op een planck  € 14,50
Kaas, worst, augurken, borrelhapjes 

 

Borrelgarnituur 8 st.  € 5,00
Borrelgarnituur 12st.  € 7,50
Bitterballen 8 st. 

 

€ 5,00
Bitterballen 12st. 

 

€ 7,50

Borrelen
Alleen weekend

 
 
 

 
Seizoensbier € 3,80
Gerardus blond € 3,75
Gerardus dubbel € 3,75
Gerardus tripel  € 3,75
Amstel radler 2.0% € 2,75
Amstel radler 0.0% € 2,75
 € 3,25

Bier op glas

€ 3,50
€ 3,75

Zwarte ruiter Original 0.3%
Zwarte ruiter Weizen 0.3%
Kriek Max 3.5%

Inclusief koffie of thee en jus of appelsap

BATU lime & mint 33cl  € 4,25
BATU passion fruit & hop 33cl € 4,25
BATU ginger & lemon 33cl    € 4,25

Batu (Kombucha)



Maaltijd salades

 
  

 

 

Spijs
geserveerd met wit of bruin kasteelbrood

Uitsmijter ham kaas € 8,50
Drie scharrel spiegeleieren, ham, kaas en salade

 Omelet € 8,50
Boerenomelet met verse groenten

Kroketten € 8,50
Rundvleeskroketten met gulpener mosterd  
Zwamburg Kroketten  € 9,95
Duurzame, vegetarische kroketten van oesterzwam

Luxe tosti gegrilde kip € 9,50
Gegrilde kip, bacon, paprika, ui en spiegelei 
Luxe tosti Boereslot € 9,50
Geitenkaas, coburgerham, tomaat en honing

Bokkenrijders sandwich 
 

€ 6,50

Geitenkaas, ham, sla, paprika en sla garnituur 
€ 9,50 

Carpaccio sandwich € 10,95
Carpaccio met rucola, broad beans, parmazaanse kaas
pesto, truffelmayonaise en zongedroogde tomaten

 
 

 

geserveerd met kasteelbrood & kruidenboter

 

 

 

  

Huisgemaakte soepen € 6,00
Diversen soepen uit de oudheid en uit 
het heden. De bediening vertelt u graag 
welke soepen er vers bereid zijn. 

 
 

Spijzen

Heerlijkheden van de chef
Champignons à l’escargots € 9,95
Champignons gebakken in kruidenboter
Geserveerd met brood

Schaesburger € 13,95
Stevige burger met 150 gram beef, kaas, bacon,
tomaat, augurk en zoetzure uien. 
Geserveerd met friet

Zuurvlees
Zuurvlees met friet, huisgemaakte appelmoes
en mayonaise

€ 13,95

Vegetarische optie ook mogelijk!

Caeser salade € 12,95
Gegrilde kip, bacon, ei

Salade ’t Boereslot € 12,95
Slot schaesberg honing, geitenkaas,
walnoten en een diversiteit aan groenten 

Carpaccio salade € 12,95
Carpaccio met rucola, broad beans, pesto,
parmazaanse kaas, truffelmayonaise en 
zongedroogde tomaten

Supplementen
Portie friet 
Huisgemaakte appelmoes
Kasteelbrood met kruidenboter
Zoete aardappelfriet
Gepocheerd ei

€ 2,50
€ 1,75
€ 3,50
€ 3,50
€ 2,50

Coupe vanille ijs € 5,50
Vanille ijs met vers fruit, coulis en slagroom

Ijs

Dame Blanche Coupe € 5,50
Vanille ijs met chocoladesaus en slagroom

Ijskoffie met espressoshots € 4,75

Alleen weekend

Voor de kids
€ 4,50Pannenkoek met stroop & poedersuiker 

Friet met frikandel / kroket
Poffertjes met roomboter en poedersuiker 

€ 5,00
€ 4,50

Poortgebouw tosti 
Ham en kaas


