Welkom!
U weet natuurlijk wel wie ik ben, maar toch stel ik me
graag even aan u voor:
Albertine Renira Alexandra van Heeckeren van Kell

is de naam.

Ik ben geboren in Londen in 1899, en mijn huwelijk met
Baron Willem van den Bogaerde bracht mij in 1940 naar
Heeswijk. Een goede partij, maar vergis u niet, ik was zelf
ook niet van de minste afkomst. Niet voor niets werd ik
gekozen als hofdame van koningin Wilhelmina en
bruidsmeisje van prinses Juliana. Wist u dat zij het kasteel
zelf ook wel eens een bezoek gebracht heeft? Mijn
echtgenoot, Baron Willem van den Bogaerde, was de laatste
eigenaar van kasteel Heeswijk. Door problemen rondom
een erfenis konden we echter niet het kasteel betrekken,
maar woonden we hier, in het koetshuis. Ook een geriefelijk
onderkomen, zoals u ziet. Ik ben altijd graag betrokken
geweest bij lokale initiatieven
en verenigingen. Ook heb ik het als een van mijn taken
gevoeld Kasteel Heeswijk zoveel mogelijk in ere te
herstellen, en monument en collectie veilig te stellen voor
de toekomst.
Komt u gerust een keer kijken. Maar geniet toch vooral eerst
van de zaligheden!

OP DE KOFFIE
Koffie 2.5
Cappuccino 2.75
Koffie verkeerd 3
Latte Macchiato 3
Espresso 2.5
Dubbele espresso 4

OP DE THEE
Thee Bradley's div. smaken 2.5
Verse munt thee 3
Verse gember thee 3.25

CHOCOMEL
Chocomel warm of koud 3
Chocomel met slagroom 3.75

GUILTY PLEASURES VAN DE BARONES
Koffie/thee/cappuccino met zoete
lekkernij 3.75
Kijk voor heerlijke gebakjes in de
vitrine!

KOUDE DRANKEN
Frisdrank 2.5
Coca cola
Coca cola light
Fanta
Fanta cassis
Chaudfontaine rood
Chaudfontaine blauw

Fuze tea sparkling
Fuze tea green
Finley tonic
Finley bitter lemon
Finley ginger ale
Rivella
Fristi
Chocomel
Appelsap
Verse jus d'orange 3.5
Ranja 1

KASTEEL BEZOEKEN?
Download alvast de audiotour !
Kasteel Heeswijk spreekt!
Wifi: kasteel gast - open netwerk

TIME FOR LUNCH - BROOD
Abdij ham 9.50
mosterd mayo - uiencompote

Carpaccio 10
pesto - truffel - tomaat - uiencompote parmezaan - noten

Kasteelgemaakte:
Kip/pesto salade 9.25
komkommer - tomaat – parmezaan – rode ui

Tonijn salade 9.25
appel – rode ui – tomaat -kapper

Kasteelgerookte zalm 10
aioli – kapper – rode ui – komkommer

Oude kaas V 9
truffel – komkommer - tomaat - rode ui

Warme brie - Kasteelhoning V 9
uiencompote- noten – pesto - krentenbrood

keuze uit wit / bruin / tomaten Bagel

TIME FOR LUNCH - SALADES
Gemengde vissalade 12
tonijn salade - zalm - komkommer - kapper - ui

Carpaccio salade 12
pesto - truffel - tomaat - uiencompote parmezaan - noten

Salade met Brie 11
Gegrilde groentes - uiencompote

TIME FOR LUNCH - SOEPEN
Kasteelgemaakte soep 5
geserveerd met broodstengel - zie bord

DE BARONES'FAVORIETE SOEP 5
Banaan- curry soep met broodstengel óók
vegan mogelijk V

TIME FOR LUNCH - VEGAN
Vegan broodje - V 8
hummus - gegrilde groentes

Vegan worstenbroodje V 4
Soep met brood V 5

LUNCH TIME -TOSTI'S
Abdij ham / kaas 5
met curry

Tuna melt 6
met ailoli

Oude kaas -

7

pesto - uiencompote
Keuze uit wit of bruin casino brood

RIDDERS & PRINSESSEN LUNCH
Poffertjes 4
met poedersuiker

Mini soepje

4

met broodstengel

Tosti ham/kaas 5

HEEFT U EEN ALLERGIE?
Meldt u het aan ons!

KOFFIE
CAPPUCCINO
KOFFIE VERKEERD
LATTE MACCHIATO
ESPRESSO
DUBBELE ESPRESSO
EVEN PAUZE
VERSE MUNT THEE
VERSE
THEE
B r a b a GEMBER
nts worste
nbroodje 3.5
CHOCOMEL
Brabants sauzijnenbroodje 3.75
CHOCOMEL (WARM+SLAGROOM)
Kaasbroodje 3.75

KOFFIE VAN DE BARONES:
BIJ DE BORREL
KOFFIE/THEE/CAPPUCINO
+ LUXE BONBON
Portie olijven

3.75

Unox gehaktballetjes 8
in satésaus

Borrelplank Bij de Barones 2 pers. 17.5
Broodstengels - tonijn salade - pesto - aioli nootjes - olijven - abdijham - gedroogde ham - worst

BEKIJK OOK DE BIER & WIJN KAART
Geniet Bij de Barones van een lekker
glas bier of een mooi glas wijn!

