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

OP DE KOFFIE
Koffie 2.5
Cappuccino 2.75
Koffie verkeerd 3
Latte macchiato 3
Espresso 2.5
Dubbele espresso 4
Flat white 4.25

OP DE THEE
Thee Bradley's diverse smaken 2.5
Verse munt thee 3.25
Verse gember thee 3.25

CHOCOMEL
Chocomel warm of koud 3
Chocomel met slagroom 3.75

WANDELARRANGEMENT 12.5 VOOR 2 PERS
Ontdek samen het landgoed. Je ontvangt
een pocketwandeling in een kasteeltasje,
met flesje water en lekkers voor onderweg.
Reserveren via: www.kasteelheeswijk.nl

KOFFIE SPECIALS
Latte’s van De Barones 4.5
Karamello
Karamelsmaak- espresso- melk – slagroom –
karamel crunch
Choco Cookie
Chocoladesmaak- espresso – melk – slagroom –
bastogne crunch
Kasteel koffie 7
Koffie/thee/cappuccino - kasteellikeur
en slagroom
Irish coffee 7.5
Irish whisky - koffie - slagroom
Spanish coffee 7.5
Licor 43 - koffie - slagroom

WAT IS ER TE DOEN?
Neem een kijkje op www.kasteelheeswijk.nl
en zie wat er nu en binnenkort te doen is
op het kasteel!

KOUDE DRANKEN
Frisdrank 2.75
Coca cola
Coca cola zero
Fanta
Fanta cassis
Chaudfontaine rood
Chaudfontaine blauw

Fuze tea sparkling 3
Fuze tea green 3
Finley tonic
Finley bitter lemon
Finley ginger ale
Rivella
Fristi
Chocomel
Appelsap bio 3.5
Jus d'orange 3.5
Ranja 1

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

GUILTY PLEASURES VAN DE BARONES
Monchou gebakje 4.5
Hazelnoot nougatine 4.5
Appeltaart 4
Honing walnoten taart 4
Chocolade bol 4.5
(zolang de voorraad strekt)

Muffins 2.5

HIGH TEA*
Iets te vieren, of gewoon omdat het iedere
dag een feestje kan zijn?
Heerlijk 2 uur lang genieten van zoet &
zaligheden: soepje, hartige items van de
lunchkaart en een ronde zoetigheden van
de bakker.
Inclusief onbeperkt koffie en/of thee 25 p.p.
.
*Te boeken op dinsdag t/m zondag van 14:30 tot 16:30

tot 2 dagen van te voren. Kijk ook eens op www.kasteelheeswijk.nl

TIME FOR LUNCH - BROOD
Carpaccio 11
pesto - truffel - rode ui - bacon - champignon - Parmezaan noten

Abdij ham 9.5
mosterdmayo - komkommer - uiencompote

Iberico ribfingers op Kilsdonkse Molen brood 11
hoisinmayo - krokante ui - noten - komkommer - tomaat

Gamba op Kilsdonkse Molen brood 11
knoflook - rode ui - tomaat - courgette - vijg - chili mayo

Kasteelgerookte zalm 11
aïoli – kapper – rode ui – komkommer - courgette

Oude kaas V 9
pesto - truffel - tomaat - komkommer

Geitenkaas op Kilsdonkse Molen brood 10
vijg –courgette – tomaat - komkommer - noten pesto - bacon - limoendressing (ook V mogelijk)
Keuze uit witte of bruine bagel

TIME FOR LUNCH - SALADES*
Gemengde vissalade 14
gamba - zalm - komkommer - kapper - rode ui tomaat - chilimayo - courgette - aioli

Geitenkaas

salade V 12

courgette - tomaat - komkommer - noten - vijg - pesto limoendressing

Carpaccio salade 13
pesto - truffel - tomaat - rode ui - Parmezaan - noten bacon - champignon

Iberico salade 13
hoisinmayo - krokante ui - noten - komkommer - tomaat

TIME FOR LUNCH - SOEPEN*
Kasteelgemaakte soep 5.5
Tomatensoep 5.5
DE BARONES'FAVORIETE SOEP 5.5
Banaan-curry soep V
*Geserveerd met een heerlijk knoflookbroodje

LUNCH TIME - TOSTI'S
Ham & kaas 5
curry

Kaas 5
ketchup

Oude kaas - 7
pesto - uiencompote - truffelmayo

Zalm melt 7
aioli
Geit bacon 7
vijg - hoisinmayo
Keuze uit wit of bruin brood

KOETSHUIS LUNCH 12.5
Tomatensoepje – brood van de Kilsdonkse
Molen met oude kaas of ham – kroket uit
de airfryer met mosterdmayo

KO

RIDDERS & PRINSESSEN LUNCH
Poffertjes 4
poedersuiker

Mini soepje 5
knoflookbroodje

Tosti ham & kaas 5
2 Boterhammen 3.75
zoet beleg

EVEN PAUZE
Brabants worstenbroodje 3.75
Kaasbroodje 3.75

BIJ DE BORREL
Portie olijven

3.75

Knoflookbroodjes en mini pretzels 6.5
aïoli - pesto

Bitterballen Kwekkeboom 7
airfryer 6 st.

Nacho's V 7
met cheesy cream saus - tomaat - lente ui chili saus

