
 
 
 

VOORGERECHTEN 

 

LANDGOED SALADE 

Caesar salade met croutons, gegrilde paprika, 
Parmezaanse kaas, yoghurtdressing en  
scharrelei uit onze eigen kinderboerderij 
*Cajun polderhoen of avocado   12,50 

 

TARTAAR VAN ZALM 

Geserveerd met gemarineerde mango,  
fijne rode ui en limoen   13,50 

OSSENHAAS 

Geroosterd rundvlees met sesam, soya,  
zoetzure komkommer, wakame en  
nori krokantje   12,50  
  

 

BUFFELKAAS 

Romige burrata geserveerd met zoete 
tomaatjes, rode biet, huisgemaakte pesto  
en rucola     12,50  

 
HOOFDGERECHTEN 

 

KASTEEL KIP  

Heel kippetje geserveerd met  
geroosterde seizoensgroenten, knoflook  
en rozemarijn    15,50 

 

KEUKENHOF BURGER 

Van onze biologische veehouder,  
op briochebrood met boerenland kaas, 
truffelmayonaise en witte koolsalade 14,50 

 

BOSPADDENSTOELENRISOTTO 

Geserveerd met groene asperge,  
Parmezaanse kaas en notensla  14,50 

ENTRECOTE 

Vanaf de barbecue gegrild rundvlees  
met chimichurri, groene asperges  
en bosui    21,50 

 

ZEEBAARS 

Op de huid gebakken en geserveerd  
met ambachtelijke tomatensaus,  
gegrilde venkel en bospeen  19,50 

 

HOFFELIJKE SALADE 

Een maaltijdsalade met diverse vis-  
en vleessoorten van het seizoen 16,50  

 

EXTRA TE BESTELLEN 
 

Aardappeltjes in schil uit de oven    3,75 

Groene salade voor bij het hoofdgerecht   4,00  

Friet met truffelmayonaise    3,75 
Broodjes met huisgemaakte dip   5,50 

 
MENU VOOR DE “KABOUTERTJES” 

 

Van frietjes, huisgemaakte soep tot poffertjes.  Liever kleine porties van de menukaart? 
Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden voor kinderen. 

 
HEEFT U EEN ALLERGIE? LAAT HET ONS WETEN.  

 
 
 
 



 
 
 

TOETJES  
 

FAVORIET VAN DE GRAAF 

Chocolademousse met passievrucht en 
chocoladeschotsen    6,50 

 

CITROENCR ÈME  

Geserveerd met roomkaas, bastognekoek  
en citroenijs     6,50 

GEMARINEERD ROOD FRUIT 

Geserveerd met huisgemaakte hangop  
en schuimpjes     7,50 

 

BOERENPLANKJE 

Kaasplankje met honing van de landgoed 
imker en meergranenbroodje 11,50 

 
LOKALE LEVERANCIERS 

 
ZUIVELBOERDERIJ  PENN INGS 

Heerlijke boerenkaas van de zuivelboerderij 
gelegen in het polderlandschap aan de 
Kagerplassen.  

 

LANDGOED IMKER 

Natuurlijke honing van onze imker Sjaak. 
 

EIEREN KINDERBOERDERIJ  

Met geluk een scharrelei van onze eigen kippen.  
 

ELSBROEKERWEI  

De biologische veehouderij van de familie 
Zeestraten uit Hillegom. Hun vee graast bij 
ons op het landgoed. 
 

BROUWERIJ KLEIN DUIMPJE  

Ambachtelijk bier uit de Bollenstreek.  
 
 

                 

 


