Feesten & groepen bij Kasteel Doenrade

Heeft u iets te vieren met een groter gezelschap? Wij ontvangen u graag met familie, vrienden
of collega's voor een onvergetelijke dag en een bruisend feest. Of het nu gaat om een jubileum,
reünie, verjaardag, intieme borrel of kleine receptie, wij kijken graag samen met u naar een
verrassende samenstelling. Ook voor een exclusieve high tea, luxe high wine, casual barbecue of
intieme koffietafel bent u bij ons aan het juiste adres.
Uw wensen staan centraal, chef Guido Goltstein staat klaar om het door u gekozen menu tot in de
puntjes te bereiden!
Kasteel Doenrade biedt 20 hotelkamers, een statige Ridderzaal met originele glas-in-loodramen,
diverse feestzalen, een gezellige serre, sfeervol restaurant en een groot terras.
Ons kasteel is landelijk gelegen in midden-Limburg, nabij Sittard en op slechts 10 minuten van de A2
en de A76. Wij beschikken bovendien over 125 eigen parkeerplaatsen.
Dit document biedt een overzicht van de geboden mogelijkheden. Natuurlijk is elk gezelschap anders
en zoekt u vaak nét wat anders dan de rest. Ook in dat geval bent u bij ons aan het juiste adres: wij
denken graag mee over uw persoonlijke totaalpakket!
Wij ontvangen u graag voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding!

Met een zeer gastvrije groet,

Dennis Jacobs - Hotelmanager
Desiré Visker – Sales & banqueting
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Sfeervol dineren
Wij leveren graag maatwerk en chef Guido Goltstein stelt met alle liefde een passend menu samen
aan de hand van uw wensen en passend bij het seizoen. Om u toch alvast een indruk te geven
presenteren wij hieronder diverse voorbeeldmenu’s.
Al deze menu’s zijn te reserveren vanaf 8 personen.

Keuzemenu Doenrade
Tartaar van rund
of
Rillettes van huisgerookte kabeljauw

*
Gevogeltebouillon
of
Courgettesoep

*
Speenvarken met knolselderij, rode port, mosterd en jonge aardappel
of
Roodbaarsfilet met oude kaas, basilicum, noten en witte wijn

*
Aardbeien Romanoff

3 gangen: € 32,50 per persoon
4 gangen (inclusief soep): € 37,50 per persoon
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Menu du Château

Rillettes van huisgerookte kabeljauw met avocado, tomaat, olijf, limoen

*
Krokant gebakken zwezerik en ganzenlever met Livar-coppa, salie, knolselderij en Madeiraschuim

*
Lamsrump met aubergine, paprika, tijm en knoflook

*
Aardbeien Romanoff

3 gangen: € 34,50 per persoon
4 gangen (inclusief zwezerik): € 39,50 per persoon

*
Fine Dining Kasteelmenu (topper!)

Pastrami van Limburgs varken met geroosterde paprika

*
Gevogeltebouillon

*
Huisgerookte zalmforel met jonge spinazie, kreeftenschuim en grenaille

*
Hoender met knolselderij, Limburgse mosterd en jonge aardappel

*
Selectie van kazen, kletzenbrood, stroop

*
Chocoladebeleving

3 gangen (pastrami, hoender, chocolade): € 34,50 per persoon
4 gangen (pastrami, bouillon, hoender, chocolade): € 44,50 per persoon
5 gangen (pastrami, bouillon, zalmforel, hoender, chocolade): € 54,50 per persoon
6 gangen (volledige menu): € 64,50 per persoon
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Walking dinner
Beleef een informeel doch culinair avondje samenzijn en geniet van 6 luxe gerechtjes.
Te reserveren vanaf 15 personen.

6-gangen voorbeeldmenu
Tartaar van ossenhaas, eidooier, structuren van ui, zoetzure groenten

*
Kreeftenbouillon, krokantje van garnalen

*
Skrei, quinoa, limoen, pompoen

*
Kalfslende, kalfswang, artisjok, gefermenteerde knoflook, dragonjus

*
Selectie van kazen, kletzenbrood, pruimencompote

*
Gebakken ananas, rozemarijn, kwark, vanille

€ 39,50 per persoon
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Barbecues
Wilt u iets leuks doen dat nét even wat anders is? Wat dacht u van een geheel verzorgde barbecue?
Ons luxe loungeterras is geheel exclusief af te huren. Bij slecht weer geen zorgen, dan zal de
barbecue gewoon doorgaan en zit u lekker binnen.
Alle barbecues zijn te reserveren vanaf 20 personen.

Barbecue Doenrade
Luchtige aardappelsalade met geroosterde rode ui en krokant livarspek
Verse huzarensalade met zoetzure komkommer en Amsterdamse uitjes
Groene salade met diverse dressings, ambachtelijk brood, hoeveboter, olijfolie

Huisgemaakte sjaslik
Ambachtelijke hamburger
Seizoensvis "stoombereiding”
Gepofte aardappel | crème fraîche
Groentespies

*
Rijkelijk dessertbuffet
of
Uitgebreid kaasbuffet met diverse kazen, vijgenbrood en diverse compotes (supplement € 7,50 p.p.)

€ 29,50 per persoon
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Barbecue du Château
Luchtige aardappelsalade met geroosterde rode ui en krokant livarspek
Pomodori tomaat met buffelmozzarella en basilicum
Pastasalade met olijven en Parmezaan
Zacht gegaarde tonijn met paprika en sardines
Groene salade met diverse dressings, ambachtelijk brood, hoeveboter, olijfolie

Gemarineerde Limburgse hoender | huisgemaakte sjaslik | ambachtelijke hamburger
Runder rib-eye | scholfilet "stoombereiding” | gamba’s | knoflook | sereh
Gepofte aardappel met crème fraîche | groentespies

*
Rijkelijk dessertbuffet
of
Uitgebreid kaasbuffet met diverse kazen, vijgenbrood en diverse compotes (supplement € 7,50 p.p.)

€ 36,50 per persoon

*
Fine dining barbecue
Oesterbuffet met 4 bereidingen van oester
Salade met diverse schaal- en schelpdieren

*
Groene salade met diverse dressings, ambachtelijk brood, hoeveboter, olijfolie
Halve kreeft | runder rib-eye | beenham | op houtskool geroosterd varken
Gamba’s met knoflook en sereh
Gepofte aardappel met crème fraîche | groentespies

*
Rijkelijk dessertbuffet
of
Uitgebreid kaasbuffet met diverse kazen, vijgenbrood en diverse compotes (supplement € 7,50 p.p.)

€ 49,50 per persoon
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Buffetten
Gezellig en informeel genieten met vrienden en familie!
Te reserveren vanaf 20 personen.

Buffet Doenrade
Gerookte zalm en gerookte forel met limoencrème
Cocktail van rivierkreeftjes en groene asperges
Glaasje gevuld met tartaar van het BBB-rund met truffelolie
Gerookte Livarham met meloen
Gerookte kalkoenfilet met ananas
Aardappelsalade met spekjes en bieslook
Salade van komkommer en tomaat met balsamico
Bladsalade met croutons en twee soorten dressing
Diverse soorten brood en broodjes met roomboter en kruidenboter
Diverse koude sausjes

*
Soep van het seizoen

*
Medaillons van het Heuvelland kloostervarken met een saus van Gulpener mosterd
Roodbaars met een romige witte wijnsaus, tomaatjes en rucola
Aardappelgratin
Gemengde groenten van het seizoen
*
Rijkelijk dessertbuffet
of
Uitgebreid kaasbuffet met diverse kazen, vijgenbrood en diverse compotes (supplement € 7,50 p.p.)

€ 32,50 per persoon
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Borrel, receptie & feest
Toasten op elkaar op deze bijzondere dag! Van een bescheiden borrel tot een uitgebreide high wine,
laat u inspireren door onderstaande opties.

BORRELARRANGEMENTEN
Te reserveren vanaf 12 personen.

Borrelarrangement 2-uurs
√ 2 uur onbeperkt Hollands assortiment dranken (bier van de tap, fris, vruchtensappen, huiswijn)
√ 2 koude hapjes per persoon
√ 2 warme hapjes per persoon
€ 19,50 per persoon

Borrelarrangement 3-uurs
✓
✓
✓

3 uur onbeperkt Hollands assortiment dranken (bier van de tap, fris, vruchtensappen,
huiswijn)
Nootjes en kaasstengels op tafel
3 rondes met gemengd bittergarnituur

€ 21,50 per persoon

Borrelarrangement deluxe
✓
✓
✓
✓

Ontvangst met een glas bubbels
3 uur onbeperkt Hollands assortiment dranken (bier van de tap, fris, vruchtensappen,
huiswijn)
Olijven, luxe noten en kaasstengels op tafel
4 luxe amuses van de chef

€ 29,50 per persoon

Château high wine
✓
✓
✓
✓

Ontvangst met champagne en een oester
3 uur onbeperkt Hollands assortiment dranken (bier van de tap, fris, vruchtensappen,
huiswijn)
Crudités met dip op tafel
5 luxe amuses van de chef

€ 42,50 per persoon
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DRANKENARRANGEMENTEN
Te reserveren vanaf 25 personen.
3 uur:
4 uur:
5 uur:

€ 22,50 per persoon
€ 27,50 per persoon
€ 32,50 per persoon

Wij schenken de volgende dranken in ons drankenarrangement:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Frisdranken
Pils van de tap
Witte, rode en rosé huiswijn
Mineraalwaters
Vruchtensappen
Koffie en thee (vanaf een buffet)

HAPJESARRANGEMENTEN
Standaard bittergarnituur (5 stuks p.p.):
Luxe bittergarnituur (5 stuks p.p.):
Fingerfoods (5 stuks p.p.):
Puntzak friet met mayonaise:

€ 4,95 per persoon
€ 7,95 per persoon
€ 7,50 per persoon
€ 3,50 per persoon
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Losse tarieven & uitbreidingen
Losse dranken
Frisdranken, per flesje
Vruchtensappen
Verse jus d’orange
Pils van de tap
Speciaalbier van de tap
Overige bieren op fles
Huiswijnen
P.S.V.
Overige gedistilleerde dranken
Mineraalwaterarrangement

Vanaf € 2,25 per flesje
€ 2,75 per glas
€ 3,75 per glas
€ 2,45 per glas
Vanaf € 4,50 per glas
Vanaf € 3,95 per flesje
€ 3,95 per glas / € 22,00 per fles
€ 4,50 per glas
Vanaf € 4,50 per glas
€ 4,50 per persoon

Toast & borrel
Brut
Huisaperitief
Cava
Champagne

€ 6,50 per glas
€ 7,50 per glas
€ 8,50 per glas / € 49,50 per fles
€ 12,50 per glas / € 69,50 per fles

Zoetigheden
Petit fours
Koffie met friandises

€ 6,95 per persoon
€ 4,95 per persoon

Borrelgarnituur
Gemengde noten
Gemengde luxe noten
Kaasstengels
Olijven

€ 2,50 per portie
€ 3,50 per portie
€ 2,50 per portie
€ 3,50 per portie

Bittergarnituur
Bitterballen (6 stuks)
Bitterballen (12 stuks)
Gemengd bittergarnituur (12 stuks)
Puntzak friet met huisgemaakte mayonaise

€ 5,95 per portie
€ 10,95 per portie
€ 7,95 per portie
€ 3,50 per stuk

Luxe hapjes
Huisgemaakte amusehapjes
Crudités met dip
Oesters
Op maat gemaakte hapjes

€ 2,00 per stuk
€ 2,00 per portie
€ 2,50 per stuk
Vanaf € 2,00 per stuk

Overig
Gepersonaliseerde menukaartjes

Vanaf € 1,50 per persoon

Zaalhuur

Op aanvraag en afhankelijk van de
groepsgrootte
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Koffietafels
Kasteel Doenrade biedt uitstekende mogelijkheden voor koffietafels tot 70 personen.
Hieronder presenteren wij ons standaard aanbod in koffietafels. Aangezien de wensen in de loop der
jaren zijn veranderd bieden wij ook andere mogelijkheden om families in een discrete sfeer de
overledene te laten herdenken. Zo wordt er bijvoorbeeld steeds vaker gekozen voor een informele
borrel met hapjes of een diner.
Wij denken graag mee om de invulling zo persoonlijk mogelijk te maken.

Koffietafel Doenrade
✓ Punt verse Limburgse vlaai
✓ Een broodjeslunch bestaande uit vers afgebakken broodjes, kaas- en vleeswaren, zoet beleg
✓ Onbeperkt koffie en thee
€ 11,50 per persoon

Koffietafel Château
✓ Punt verse Limburgse vlaai
✓ Bouillon van de chef
✓ Een broodjeslunch bestaande uit vers afgebakken broodjes, kaas- en vleeswaren, zoet beleg
✓ Onbeperkt koffie, thee en mineraalwaters
€ 14,50 per persoon

Uitbreidingen
Extra vlaaipunt
Kroket, p.st.
Pasteitje met kippenragout
Kan vruchtensap of melk
Mineraalwater (0,75L)

€ 3,50
€ 1,75
€ 4,75
€ 6,95
€ 5,95
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Brunch
Gezellig en informeel genieten met vrienden en familie! Te reserveren vanaf 20 personen.

Voorbeeld brunchbuffet
Diverse soorten brood en broodjes met roomboter, olijfolie en aceto
Diverse soorten vlees- en kaasbeleg
Diverse koude vleessoorten zoals boerenpaté en gerookte heuvellandham
Diverse koude vissoorten zoals gerookte zalm en forel
Groene salade met dressing

*
Verse groentebouillon

*
Kalkoenfilet gevuld met spinazie en Parmezaan
Roodbaarsfilet in bladerdeeg met een kreeftenjus
Verse pasta met basilicum, tomaat en mozzarella

*
Rijkelijk dessertbuffet
of
Uitgebreid kaasbuffet met diverse kazen, vijgenbrood en diverse compotes (supplement € 7,50 p.p.)

€ 24,50 per persoon
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High tea
Iedere zondag openen wij onze deuren voor een exclusieve high tea!
U bent tussen 13.00 en 16.00 van harte welkom in ons kasteelrestaurant, waar wij u met de lekkerste
hapjes in de watten leggen. Perfect dus voor een heerlijk middagje uit
Op de overige dagen is de high tea te reserveren vanaf 8 personen.

Waar u zoal van zult genieten:
Soep van de chef
Heerlijke quiche
Luxe belegde sandwiches
Scones & clotted cream
Diverse zoete lekkernijen
Luxe theesoorten
Tafelwater & jus d’orange

€ 19,50 per persoon
(inclusief glas Cava: € 24,50)
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