
Heeft u een allergie, meld dit dan aan ons, 
dan zorgen wij voor een oplossing.www.brasseriewijnandsrade.nl

WARME DRANKEN
Koffie	 	 		 2,65
Cappuccino	 	 		 2,85
Espresso	 	 		 2,60
Koffie	Verkeerd	 	 		 2,90
Latte	Macchiato	 	 		 2,90
Warme	chocomel		 	 		 3,00
Warme	chocomel	met	slagroom		 	 		 3,50
Verse	munt	thee		 	 		 3,25
Verse	gember	thee		 	 		 3,25
Thee	diverse	smaken	 	 		 2,65

FRISDRANKEN
Coca	cola,	Coca	cola	zero,	Fanta	Orange	 	 		 2,65
Spa	rood,	Spa	blauw	 	 		 2,50
Tonic,	Bitter	Lemon,	Cassis	 	 		 2,75
Rivella,	Ginger	ale	 	 		 2,75
Appelsap,	Jus	d’Orange,	blood	orange		 	 		 2,75
Ice	Tea,	Ice	Tea	green	 	 		 2,65

SPECIAAL AANBEVOLEN
Verse	Jus	d’Orange	 	 		 3,85
Verse	Jus	d’Orange	met	Bitter	Lemon	 	 		 3,95

BIER EN SPECIAAL BIEREN 
(al	onze	bieren	worden	in	een	flesje	geserveerd)
Alfa	pilsner	 	 		 2,70
La	trappe	Blond	 	 		 4,15
La	trappe	Donker	 	 		 4,15
La	trappe	Wit	 	 		 4,15
La	trappe	Tripel	 	 		 4,25
Erdinger	0,5	liter	 	 		 5,30
Fruitbier	 	 		 3,75
Radler	0,2%	 		 3,65
Seizoensbier																																																					 	 dagprijs

ALCOHOL VRIJE DRANKJES
Radler	0.0	citroen	bier		 	 		 3,50
Amstel	Malt	pilsner		 	 		 2,85
La	trappe	0.0	speciaal	bier	 		 3,50
Crodino	kruidendrank	met	verse	munt	 		 3,95

WIJNEN
Droge	witte	wijn		 	 		 4,00
Zoete	witte	wijn	 	 		 4,00
Rode	wijn	 	 		 4,00
Roséwijn	 		 4,00
Rode	port		 		 4,00	
Witte	port	 		 4,00

COCKTAILS
Aperol	Spritz		 	 		 8,50
Aperol	met	prosecco,	bruisend	water		
en	sinaasappel
Frisse	Peachtree	 	 		 6,50
Peachtree	met	limoensap	en	bruisend	water
Limoncello	Spritz	 		 7,50

GEDISTILLEERD | LIKEUREN
Grand	Marnier	 	 		 4,50
Amaretto	 	 		 4,50
Baileys	 	 		 4,50
Liquer	43	 	 		 4,50
Jameson	 	 		 4,75
Gin		 	 		 4,50
Jonge	jenever		 	 		 2,95
Jägermeister	 	 		 2,95
Limburgse	els		 	 		 2,95

FEESTEN EN PARTIJEN
Of u nu uw 75e verjaardag, uw huwelijksfeest, jubileum of 
babyborrel wilt vieren, bij Kasteel Wijnandsrade bent u aan 
het goede adres. Wij beschikken naast de brasserie ook over 
een sfeervolle feestzaal. Deze beschikt uiteraard over een 
professionele muziekinstallatie, sfeerverlichting, draadloze 
microfoon en wordt naar wens feestelijk aangekleed. Uw 
feest is altijd maatwerk. Wij bieden verschillende buffetten 
aan, die naar uw smaak aangepast kunnen worden. Uw 
wensen en onze ervaring, ideeën en gastvrijheid zorgen 
samen voor een onvergetelijke ervaring. Wij nemen graag 
de tijd om uw wensen samen met u op een rij te zetten en 
de mogelijkheden met u te bespreken. Maak gerust een 
vrijblijvende afspraak onder het genot van een kopje koffie.
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Neem ook eens  een kijkje in onze  vintage winkel!   
Staat de deur open?  Dan zijn we geopend.  
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DE BRASSERIE ALS  
LEVANTO LEERWERKPLEK
Als organisatie voor geestelijke 
gezondheidszorg en maatschappelijke 
opvang ondersteunt LEVANTOgroep 
mensen in herstel en laat ze los zodra 
men het heft weer in eigen hand kan 
nemen. Belangrijk speerpunt hierbij is 
weer op een goede manier deelnemen 
aan de samenleving. Het motto is dat 
iedereen talenten heeft die hij of zij zinvol 
kan inzetten. Zinvol bezig zijn zorgt 
voor regelmaat, meer zelfvertrouwen en 
plezier in het leven. Het helpt je uit een 
negatieve spiraal.

Toch is participatie in de samenleving 
niet altijd voor iedereen vanzelfsprekend. 
Mensen kunnen op bepaalde momenten 
in hun leven belemmeringen ervaren die 
het moeilijk maken om te participeren. 
Maar iedereen kan deelnemen aan 
de samenleving op basis van eigen 
mogelijkheden, affiniteit en tempo. 
Dit willen we bereiken met LEVANTO 
Leerwerkplek in Brasserie Kasteel 
Wijnandsrade.



HUISGEMAAKTE SOEPEN
Worden	geserveerd	met	brood	en	boter

FRANSE UIENSOEP 	 	 	 	 7,95
Gegratineerd	met	oude	kaas

WEEKSOEP	 	 		 6,95
Laat	u	verrassen	of	vraag	bediening
Alle	soepen	worden	geserveerd	met	brood	en	boter

RUSTIEK BOERENBROOD belegd	met:

CARPACCIO VAN RUND	 	 		 11,95
Truffelmayonaise,	Parmezaanse	kaas,		
zongedroogde	tomaat,	pijnboompitten	en	olijven

HEMELS 	 	 	 		 9,95
Gesmolten	geitenkaas	met	spinazie,		
zongedroogde	tomaten	,	walnoten,	honing	en	spek
(zonder	spek	kan	ook)

NOORS	 	 		 11,95
Gerookte	zalm	met	spinazie,	gepocheerd	ei		
en	zalmkaviaar

BUIKJE VOL	 	 		 10,25
Krokant	gebakken	buikspek	met	zuurkool		
en	smokey	BBQ	saus

WIJNANDSRADE	 	 		 8,50
Gezond	met	serranoham,	kaas	en	hummus

OUDE KAAS 	 	 	 		 7,75
Met	rucola,	mosterdmayonaise	en	pijnboompitten

CLUB KASTEELHEER	 	 		 11,95
Gebakken	kip,	spek,	champignons,		
cashewnoten	geserveerd	met	cocktail	saus

LUNCH GERECHTEN
KIPPENPASTEI	 	 			 11,25
Huisgemaakte	ragôut	gevuld		
met	kip,	ui	en	champignons	in	een	pasteibakje

UITSMIJTER WIJNANDSRADE	 	 		 10,25
3	spiegeleieren	met	serranoham	en	kaas	
Ook	mogelijk	met	spek

BOERENOMELET 	 	 	 		 10,75
3	geklopte	eieren	belegd	met	kaas	en	groente

KROKETTEN STRESS	 	 		 9,75
Keuze	uit:
Rundvlees	kroketten,	kaaskroketten of	garnalenkroketten
Geserveerd	met	boerenbrood,	salade	en		
bijpassend	sausje

LOOK CHAMPIGNONS 	 	 	 		 10,75
In	knoflook-room	gebakken	champignons		
met	stokbrood	en	salade

12-UURTJE	 	 		 12,50
Kopje	weeksoep,	snee	brood	met	rundvlees	kroket	
of	kaaskroket	en	een	snee	brood	belegd		
met	keuze	uit:	Carpaccio	van	rund,	gerookte	zalm	
of	oude	kaas

MEXICAANSE WRAP	 	 		 9,50
Wrap	gevuld	met	pittige	gehakt,	guacamole	saus,	
rode	ui,	gegratineerd	met	mozzarella

Extra	supplement	friet	 	 		 2,50	

SPECIAAL AANBEVOLEN
PROEF PLANK VOOR 2 PERSONEN	 	 		 27,50
Allemaal	heerlijke	kleine	gerechtjes	van	vlees		
en	vis,	tappenades	en	een	la	Trappe	bier	of	glas	wijn		
naar	keuze

CHEESE BAKKER 	 	 	 		 12,95
Gesmolten	camembert	kaas	met	honing	en	walnoten	
geserveerd	met	brood	en	salade
(Dit	gerecht	heeft	een	iets	langere	bereidingswijze.)

ZOETIGHEID
BRUSSELSE WAFELS 	 	 5,50
Warme	wafel	met	warme	kersen,		
vanille-ijs	en	slagroom		 	

POFFERTJES 	 	 5,50
12	poffertjes	met	boter	en	poedersuiker	 	 	

VLAAI/GEBAK
Neem	een	kijkje	in	de	vitrine		 vanaf		 		 3,50
We	hebben	ook	glutenvrij	gebak	
(indien	voorradig)

DROOM WIJNANDSRADE 	 	 6,95
Bol	vanille	ijs,	chocolademousse	en		
verse	vruchtencompote	
	
Al onze vlaaien en gebak zijn afkomstig van huisbakkerij 
Extra uit Schinnen, sinds 2009 drager van het predicaat 
‘Hofleverancier’.

BORRELTIJD of	gewoon	even	zin	in	iets	lekkers

GEMENGDE SNACKS	
12	stuks	 	 		 7,25
20	stuks	 	 		 10,75
Met diverse sausjes 

PORTIE BITTERBALLEN 	 		 6,25
Geserveerd	per	9	stuks	met	mosterd

NACHO CHIPS 	  	 		 6,50
Met	gesmolten	kaas	en	chilisaus

PORTIE TRUFFEL FRIETJE 	  	 		 3,95
Frietjes	met	Parmezaanse	kaas	en	truffelmayonaise
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Heeft u een allergie, meld dit dan aan ons, 
dan zorgen wij voor een oplossing.


