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 – Salesmanager
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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
Duo van zalm en kreeft

*
Wildbouillon
of
Pompoensoep

*
Limburgse hoender met seizoensgroenten en aardappel mousseline
Of
Kabeljauw met seizoensgroenten en een witte wijnsaus

*
Panna Cotta met roomijs
3 gangen: € 34,50 per persoon
4 gangen (inclusief soep): € 39,50 per persoon
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Menu du Château

Duo van zalm en kreeft, doperwt, wasabi en limoen

*
Buikspek, 5 spices, zoete aardappel en wildjus

*
Wildzwijn, pancetta, knolselderij en morilles

*
Panna Cotta, tonkabonen, karamel, vanille-ijs en Bastognekoek

3 gangen: € 36,50 per persoon
4 gangen (inclusief buikspek): € 41,50 per persoon

*
Fine Dining Kasteelmenu (topper!)
Eendenham met eendenlever (bio), shiitake, rode port, crostini

*
Wildbouillon

*
Huisgerookte heekfilet, jonge aardappel, sepia, zeekraal en forelkaviaar

*
Hoender met knolselderij, Limburgse mosterd en jonge aardappel

*
Selectie van kazen, kletzenbrood, stroop

*
Panna Cotta, tonkabonen, karamel, vanille-ijs en Bastognekoek

3 gangen (Eend, hoender, pannacotta): € 36,50 per persoon
4 gangen (eend,bouillon,hoender, panna cotta): € 46,50 per persoon
5 gangen (eend, bouillon, heekfilet, hoender, panna cotta): € 56,00 per persoon
6 gangen (volledige menu): € 66,00 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 rund, eekhoorntjesbrood, kwartelei, oude Reypenar, rode peper

*
Duo van zalm en kreeft, doperwt, wasabi, limoen

*
Pompoensoep, gamba, erwtenscheut, bosui

*
Buikspek, 5 spices, zoete aardappel, wildjus

*
Limburgse hoender met seizoensgroenten en aardappel mousseline

*
Panna Cotta met roomijs

€ 41,50 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 krokante livarspekjes en bosui
Frisse rauwkostsalade met selderij, wortel en ananas
Groene bladsalade met twee soorten dressing
Diverse broodjes met hoeveboter, kruidenboter en zeezout
Diverse koude sausjes
Gemarineerde Limburgse Hoenderfilet
Ambachtelijke hamburger
BBQ worstjes
Seizoensvis "stoombereiding”
Gepofte aardappel met kruidencrème
Groenten ratatouille
~
Rijkelijk dessertbuffet
of
Uitgebreid kaasbuffet met binnen- en buitenlandse kazen, vijgenbrood en diverse compotes
(supplement € 7,50 p.p.)
€ 32,50 per persoon
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Barbecue du Château
Luchtige aardappelsalade met krokante livarspekjes en bosui
Salade van tomaat, komkommer, olijfjes en feta
Mediterrane pasta salade
Groene bladsalade met twee soorten dressing
Diverse broodjes met hoeveboter, kruidenboter en zeezout
Diverse koud
Gemarineerde Limburgse Hoenderfilet
Limousin Runder biefstukjes
Huisgemaakte shaslik
BBQ worstjes
Gamba spiesjes
Seizoensvis "stoombereiding”
Gepofte aardappel met kruidencrème
Groenten ratatouille
~
Rijkelijk dessertbuffet
of
Uitgebreid kaasbuffet met binnen- en buitenlandse kazen, vijgenbrood en diverse compotes
(supplement € 7,50 p.p.)
€ 37,50 per persoon

*
Fine dining barbecue
Oesterbuffet met 4 oesters, verschillende smaken toegevoegd
Salade met diverse schaal en schelpdieren
Luchtige aardappelsalade met krokante livarspekjes en bosui
Salade van tomaat, komkommer, olijfjes en feta
Groene bladsalade met twee soorten dressing
Diverse broodjes met hoeveboter, kruidenboter en zeezout
Diverse koude sausjes
Halve Kreeft
Speenvarkenfilet
Limousin Runder biefstukjes
Gamba spiesjes
Seizoensvis "stoombereiding”
Gepofte aardappel met kruidencrème
Groenten ratatouille
~
Rijkelijk dessertbuffet
of
Uitgebreid kaasbuffet met binnen- en buitenlandse kazen, vijgenbrood en diverse compotes
(supplement € 7,50 p.p.)
€ 49,50 per persoon
Hotel Kasteel Doenrade B.V.
Limpensweg 20 - 6439 BE Doenrade
+31 (0)46 4424141 - kasteeldoenrade@saillanthotels.eu - www.kasteeldoenrade.nl
IBAN NL77ABNA0251762092 - BIC ABNANL2A - KvK 56363338 - BTW NL8520.90.614.B01
Op al onze transacties en reserveringen zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer
van Koophandel te Limburg-Zuid.

Buffetten
Gezellig en informeel genieten met vrienden en familie!
Te reserveren vanaf 20 personen.
Buffet Doenrade
Gerookte zalmfilet en gerookte forelfilet met limoencrème
Cocktail van rivierkreeftjes en groene asperges
Glaasje gevuld met tartaar van het Limousin-rund en truffelcrème
Gerookte Livarham met Galia en Cantaloupe meloen
Gerookte kipfilet met ananas
Diverse koude sausjes
Luchtige aardappelsalade met krokante Livarspekjes en bosui
Salade van komkommer, tomaat en olijfjes
Groene bladsalade met twee soorten dressing
Diverse broodjes met hoeveboter, kruidenboter en zeezout

*
Soep van het seizoen

*
Medaillons van het Heuvelland kloostervarken met een saus van Gulpener mosterd
Roodbaarsfilet met een romige witte wijnsaus, tomaatjes en rucola
Bourgondische aardappelgratin
Gemengde groenten van het seizoen

*
Rijkelijk dessertbuffet
of
Uitgebreid kaasbuffet met diverse kazen, vijgenbrood en diverse compotes (supplement € 7,50 p.p.)
€ 34,50 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
€ 21,50 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

€ 29,50 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

€ 37,50 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:

€ 23,50 per persoon
€ 28,50 per persoon
€ 33,50 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.):
Fingerfoods (5 stuks p.p.):
Puntzak friet met mayonaise:

€ 5,25 per persoon
€ 10,50 per persoon
€ 3.75 per persoon

Hotel Kasteel Doenrade B.V.
Limpensweg 20 - 6439 BE Doenrade
+31 (0)46 4424141 - kasteeldoenrade@saillanthotels.eu - www.kasteeldoenrade.nl
IBAN NL77ABNA0251762092 - BIC ABNANL2A - KvK 56363338 - BTW NL8520.90.614.B01
Op al onze transacties en reserveringen zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer
van Koophandel te Limburg-Zuid.

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 € 2,35 per flesje
€ 2,75 per glas
€ 3,75 per glas
€ 2,45 per glas
Vanaf € 4,25 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

€ 7,50 per persoon
€ 6,50 per persoon

Borrelgarnituur
Gemengde noten
Gemengde luxe noten
Kaasstengels
Olijven

€ 3,50 per portie
€ 4,50 per portie
€ 3,25 per portie
€ 3,50 per portie

Bittergarnituur
Bitterballen (6 stuks)
Bitterballen (12 stuks)
Gemengd bittergarnituur (16 stuks)
Puntzak friet met huisgemaakte mayonaise

€ 6,50 per portie
€ 12,00 per portie
€ 12,00 per portie
€ 3,75 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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Brunch
Gezellig en informeel genieten met vrienden en familie! Te reserveren vanaf 20 personen.

Diverse soorten regionaal vleesbeleg
Diverse soorten kaasbeleg
Luxe koude vleeswaren zoals Ardennerpaté en Serranoham
Gerookte zalmfilet en gerookte forelfilet
Groene bladsalade met twee soorten dressing
Frisse rauwkostsalade van selderij, wortel en ananas
Diverse soorten brood en broodjes met hoeveboter, kruidenboter en zeezout

*
Soep van het seizoen

*
Lende van het Heuvelland kloostervarken met een saus van Gulpener mosterd
Roodbaarsfilet met kreeftensaus en oregano
Gemarineerde aardappeltjes

€ 25,50 per persoon

Rijkelijk dessertbuffet als toevoeging voor een meerprijs van 6.50 p.p.
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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

€ 20,50 per persoon
(inclusief glas Cava: € 25,50)
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