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Menukaart

afhalen en bezorgen

Tips om thuis te genieten

...Maar minstens zo gezellig, zeker als je onderstaande tips toepast!
- Zorg voor een prachtig gedekte tafel, je mooiste wijnglazen, borden en schalen;

trek alles uit de kast!
- Mooie servetten? Check! Bloemetje op tafel? Check! Kaarsen aan? Check!

- Dineren met je partner? Doe alsof het jullie eerste date is: mooiste kleding,
haar netjes, lekkerste parfum.

- Zorg voor friandises bij de koffie, kleine zoetigheden zoals macarons, om het
feest compleet te maken!

Thuis uit eten is natuurlijk net even anders...

Thema-avonden

We zullen de komende tijd ook thema-avonden met gerechten buiten deze kaart
om gaan organiseren, Volg ons op social media en blijf op de hoogte! Heb je een

verzoek of suggestie? Laat het ons via social media weten! 

Dit is niet alles, we blijven nieuwe gerechten maken!

THUIS GENIETEN MET
GASTERHOON

Het Wapen van Rhoon, het Kasteel van Rhoon,
Bellevue Groothoofd Hotel Restro Dordrecht en 

Art & Dining Dordrecht komen naar je toe!

Bestellen

Bestellen doe je telefonisch of per mail
010 506 16 00 | info@gasterhoon.nl

We zijn bereikbaar van ma. t/m za. van 08.30-17.00 uur
Tot snel!

Loopt het water je in de mond? Bestel dan snel!

Deze locaties zijn onderdeel van GasteRhoon Groep.



AspergespecialDagschotels

Lemon curd | zomerfruit
O F

Taartje | gele room | aardbeien

Nagerechten

3-gangenmenu
€ 27,50 P.P.

Zakelijk genieten?

Witte asperges | boerenham | ei | 
krieltjes | botersaus

Asperges ham

Kasteel bij je thuis

Ja, je leest het goed! 
Het Kasteel van Rhoon komt écht naar je toe.
Dus geen afhaal- of bezorgmenu, maar onze

chefs met potten, pannen, ingrediënten,
recepten en wijn bij jou in huis.

 
We bereiden een 5-gangendiner in jouw

keuken, uiteraard alles op 1,5 meter afstand.
Zo heb je de Kasteel-ervaring aan eigen

keukentafel voor €125,- p.p. 
 

5-gangen, bijpassende wijnen, een aperitief,
een borrelgarnituur en koffie & thee met een
friandise... én een privéchef, voor één avond.
We willen hem namelijk wel graag terug ;-)

Het Kasteel van Rhoon wordt het
Kasteel van jou!

Bestellen

Geef je bestelling door via:
010 506 16 00 (ma. t/m zo. 08.30 - 17.00 uur);

info@gasterhoon.nl
 

Bestel je voor dezelfde dag? 
Doe dat dan voor 15.00 uur.

Betalingen zijn contactloos; we sturen je een
betaalverzoek via whatsapp of per mail.

 
Bezorgen in Albrandswaard en Dordrecht

kan voor €1,50 extra. In de regio's Rotterdam
en Hoeksche Waard is dit €5,-. We bezorgen

dagelijks tussen 15.00 en 16.30 uur.
 

Afhalen kan dagelijks (11.00-17.30 uur) bij:
het Wapen van Rhoon, Dorpsdijk 42, Rhoon;

Bellevue Groothoofd, Boomstraat 37,
Dordrecht

Wrap | zalm | kabeljauw | schaaldierensaus

Overheerlijke wrap

€ 8,50 P.P.

Witte asperges | verse zalm | roerei | 
krieltjes | botersaus

Asperges zalm

€ 9,95 P.P.

Nasi | saté | gebakken ei | zoetzuur

Verrukkelijke nasi

Kipfilet | champignons | pindasaus | rijst

Klassiek Rhoons potje

Carpaccio | truffelmayonaise | spekjes | oude Rotterdamse kaas | rucola
O F

Salade gamba | kerriemayonaise | zoetzure groenten

Voorgerechten

Kalfssukade | geroosterde aardappel | asperges | broccoli | wortel | sjalottenjus
O F

Gebakken zalmfilet | geroosterde aardappel | asperges | broccoli | wortel | kruidensaus

Hoofdgerechten

€ 125,- P.P.

Digitale meeting vanuit huis? Plan 'm in aan het einde van de dag, dan zorgen wij
voor een lekkere maaltijd voor tijdens de meeting. Voor teamgevoel op afstand!

Je kunt kiezen uit het 3-gangenmenu, dagschotels of de aspergespecial.

Jouw team in het zonnetje zetten?

In de kantine of thuis; we verzorgen graag jullie lunch! We hebben diverse
belegde sandwiches op boerenbrood; maïs of meergranen.

Lunch verzorgen?

Brie
Gezond

Oude kaas
Gekookt ei

Gebakken ei | ham
Boerenham | roomkaas

Bal gehakt
Carpaccio 
Gerookte zalm
Garnalenkroket
Rundvleeskroket

€6,75
€6,75
€6,75
€6,75
€6,75
€6,75

€5,50
€11,50
€11,50
€4,-
€4,-

Je menu

compleet

maken?

Vraag naar

onze 

wijnen!

Profiteer dus van deze special nu het kan!

Alleen in mei en juni!

Gemakkelijk en
snel thuis genieten!

Het hoofdgerecht
alleen even

opwarmen in de
oven, 15 min. op 190
graden en smullen!

HOE WERKT HET?


