
Welkom in Burcht Hertog Jan , 

De Burcht ligt in een bosrijke omgeving op de grens van Oud-
Turnhout en Ravels, vlakbij Turnhout en Arendonk. Midden in het 
vroegere jachtdomein van de hertog van Brabant. 

We liggen tussen natuurgebied de Liereman en de Staatsbossen, midden 
in de natuur. Ook het Turnhouts vennengebied is vlakbij. Een paradijs 
voor wandelaars en fietsers.  

Deze oude Kempische hoeve werd gerestaureerd en omgevormd tot een 
kasteelhoeve. Het authentieke interieur is volledig met de hand en 
ambachtelijk vervaardigd.  

In Burcht Hertog Jan kom je terecht in een wondere, warme 
droomwereld die je even laat ontsnappen uit de dagelijkse sleur. Geniet 
van een uitgebreid diner, een snelle lunch, een frisse pint of een heerlijke 
snack. Er is ook een ruim en zonnig terras. De ideale plek om even uit 
te rusten tijdens een fiets- of een wandeltocht. Ondertussen kunnen de 
kinderen zich helemaal laten gaan in de speeltuin.  



 

 

Frisdrank

Bru 25cl (natuur/bruis) € 2,50 
Bru 50cl / 1L (natuur/bruis) € 4,20/8,00 
Coca cola        € 2,50 
Coca cola light € 2,50 
Coca cola zero € 2,50 
Fanta                                  € 2,50 
Sprite                                 € 2,50 
Tonic €"2,50 
Agrum                   € 2,50 
Lipton ice tea 33 cl € 3,00 
Lipton ice tea zero 33 cl          € 3,00 
Fristi                                  € 2,50 
Cécémel                             € 2,50 

Bieren van de tapkraan

Jupiler 25 cl. € 2,50             
Leffe blond €"3,90
Brugse Zot blond € 3,90

Belgische klassiekers op fles

Hoegaarden € 2,70
Lindemans kriek              € 3,40
Bolleke De Koninck          € 2,70
Duvel   € 3,90        
Leffe donker € 3,90
Karmeliet                        € 4,20
Kasteelbier donker           € 4,50
Kasteelbier tripel € 4,50

Streekbieren

Gageleer € 4,00
Gageleer Donker € 4,00
Schuppenboer € 3,90

Trappisten

Westmalle tripel                   €"4,20
Westmalle trappist dubbel   €"3,90
Blauwe Chimay                  € 4,50
Orval                                      €"4,80
Achel blond                             € 4,20
Achel donker                           € 4,20
Rochefort 8                             € 4,20
Rochefort 10                           € 4,50
La Trappe tripel                        € 4,20
La Trappe dubbel                      € 4,20
Zundert € 5,90

Bieren

Fris & Fruitig

Biologische fruitsappen (De 3 wilgen) 

Sinaasappelsap €3,00
Appelsap €3,00
Appel Kers €3,00
Appel Rabarber €3,00
Appel Rode Biet €3,00
Ace tropical €3,00
Pompelmoes €3,00
Tomatensap €3,00

Sportieve dranken

Pomton € 4,50 
Trottinet (sinaas & tonic )    € 4,50



 

Aperitieven  
Porto wit of rood €"4,50 
Sherry droog € 4,50 
Martini wit, rood, fiero, rossato         € 4,50 
Kir         € 5,10 
Kir Royal € 6,90 
                                              
Hendrick’s gin                           € 8,90 
Gordon’s / Bombay Sapphire             € 7,50  
&
Fever tree tonic                     € 2,70

Pisang, Safari, Passoa € 5,70
Campari, Ricard, Bacardi € 5,90

Digestieven 
Cognac, Calvados € 7,10
Bailey’s,  Amaretto € 6,20

Grand Marnier, Cointreau, Mandarin Napoleon 
Frangelico Elixir d’Anvers, Quarante y très

€ 6,90

Tia Maria, Sheridan’s € 6,50

Johnny Walker Red Label € 6,50
Jameson € 6,50
J&B    € 6,10 

Huiswijn en cava 
Vinem Blanco      Chardonnay/Macabeo 

Vinem Red           Garnacha/Syrah

per glas € 4,00  
per fles € 21,90 

Zoet: Douceur de Chalosse 

Rosé: Vinem Rosado (Garnacha)

per glas          € 4,30 
per fles € 23,00  

Cava Masia Bou Brut

per glas € 5,90 
per fles € 29,90 

Burcht Hertog Jan Cocktail !

Op basis van amandellikeur en Hendrick’s Gin, 
aangelengd met cava  

€8
,90



Menu Hertog Jan 
€ 35 

Asperges met gerookte zalm & tuinkruidensaus  
of 

Kaaskroketje  
- 

Marktsoepje 
- 

Kabeljauw met asperges in witte wijnsaus 
of 

Stoofpotje van de Liereman  
Frietjes of kroketjes 

- 
Dessert van de chef 

Nuttig om te weten: 
- Wij geven één rekening per tafel.
- Per tafel graag de keuze beperken 

tot 4 verschillende gerechten per gang
- Menu’s zijn enkel per tafel verkrijgbaar

- Het is mogelijk te betalen met cash, bankcontact of visa



 

 

KOFFIEMANN

Espresso € 2,50 
Espresso Cafeïnevrij € 2,50 
Cappuccino (verse melk)  € 3,00 
Koffie verkeerd € 3,00 
Latte Macchiato € 3,00 
Mokka                         € 2,50 

Spectaculoos € 3,80 
(met speculaas en karamel)

LIPTON Thee & Infusies

Earl Grey - natuur € 2,50 
Earl Grey - citroen €"2,50 
Keuze uit de theedoos € 2,50 
Verse Munt € 3,80 
Groene thee € 2,50 

Happy Ginger  
warm appelsap met gember € 3,80 

Chocolade

Warme chocomelk (Cécémel)        € 2,80 
Chocochino (met slagroom)                   € 3,40 

Internationale koffie 

Naar het traditionele recept!

Irish coffee                   met Jameson 
whiskey                                             
French coffee               met cognac (Otard)                                               
Paris Coffee                 met Grand Marnier                                                
Weense Coffee               met Tia Maria                                                        
Italian Coffee                  met Amaretto                                   
Bailey’s Coffee                met Bailey’s           
Normandische Coffee     met calvados  


Burchtkoffie 

met hazelnootlikeur, advocaat en 
slagroom

Koffie & Thee             Chocolade

€8
,90

€9
,90





Snacks (tot 17.00u ) 
Croque Monsieur € 8,70 
Croque Madame (met 2 spiegeleieren) € 9,70 
Croque Hawaï         € 9,90 

Toast van’t huis         €13,90 
(met gerookte zalm en verse tartaar)

Uitsmijter met kaas en/of ham en 2 eitjes              € 9,90 
Uitsmijter De Burcht                                          € 12,90 
3 spiegeleitjes op toast met kaas, ham en spekblokjes

Vissersplank         € 13,90 
garnaalkroketje, krabsalade, gerookte zalm en een gekookt 
eitje, geserveerd met brood

Boerderijplank         €"12,90 
beulingkroketje, ham, vleessalade en een gekookt eitje, 
geserveerd met brood 

Kaasplank              € 12,50 
assortiment Franse kazen, geserveerd met brood

Hartige hapjes 
Olijven €"3,50 
Kaasblokjes € 4,50 
Koud gemengde tapas (kaas, ham, 
uitjes, olijven en zongedroogde tomaten) € 8,50 
Bitterballen € 5,50 
Mini loempia’s € 6,50 
Gefrituurde gemengde hapjes (12 stuks) € 9,50 

Borrelbordje (pancetta, kaas, olijven, zilveruitjes, 
bittenballen (3) en gerookte zalm 

         € 15,50 



  Voorgerechten 
 
Ambachtelijke abdijkaaskroketten € 12,90                                           
Ambachtelijke grijze garnaalkroketten  € 13,90 
Beulingkroketten met appeltjes € 12,90 

Rundscarpaccio met parmezaan 
      en pijnboompitjes € 13,90 

Gerookte zalm met verse tartaar               € 13,90 
Scampi (5 stuks) van de chef € 14,90
Scampi (5 stuks met lookroom   € 14,90 

    Kasteelbrunch 
Geniet elke zondag van een royale Kasteelbrunch.

Maak eerst een fikse wandeling of slaap lekker uit en schuif daarna aan voor een uitgebreid 
ontbijtbuffet, met dagverse soep, beuling met appelmoes, gehaktballetjes met krieken, een 

ruim assortiment brood, fijne charcuterie, Franse kazen, 
huisgemaakt salades en gerookte zalm.

En natuurlijk niet te vergeten: een glaasje cava en een heerlijk nagerecht!

Elke zondag van 11u - 13u (enkel op reservatie)         € 24,90 per persoon
  

Soepen 
Verse tomatensoep met balletjes                € 5,80 
Seizoensoep            € 6,50 
Visserssoep                                               € 7,50 



 

Vleesgerechten 
Rundstoverij van moemoe 
met witloofsalade.                                      € 17,90 

Stoverij van varkenswangetjes € 21,50
     met donkere Gageleer 

Koninginnehapje met hoevekip            € 17,90

Stoofpotje van de Liereman € 21,90
     met zwartpootkip, spek, wortelen, ajuin, 

Luikse siroop & Gageleer

Ierse steak            € 22,90 

Toscaanse steak € 23
     met olijfolie, parmezaan, rucola en tomaatjes 

Middeleeuwse Bout                                   € 23,50 
     een gemarineerd en gerookt hammetje. geserveerd 
     met een slaatje en zachte mosterdsaus

Varkenshaasje € 22,90
     met graanmosterdsaus                      

Ribbekes € 18,90 
     geserveerd ananas en een sausje

Pepersaus of champignonsaus                            € 2,50 
Gebakken champignons of bearnaisesaus            € 3,50         

 


Visgerechten  
Visserspotje van het huis            € 19,90 
     met zalm, kabeljauw, scharreltong,schelvis en
     scampi in een zachte witte wijnsaus
        

Scampi op wijze van de chef        € 21,80 
     met tomaat, ajuin, paprika, 
     champignons en look
 

Scampi in lookroom                        € 19,40  
     verse look en een vleugje pastis                               

Zeetong     +/- 500g € 35,00 

Gebakken Forel € 19,90  
     met boter en amandelen                                           
                                      

Kabeljauw met tuinkruidensaus € 23

Fish & chips met huisgemaakte tartaar € 19
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Hoofdgerechten 

Geserveerd met frietjes, kroketten, brood of puree 



Pasta linguine 
Pasta Bolognaise € 13,90            
     volgens ons traditioneel familierecept

                   

Pasta Arrabiata                                         € 14,80
     een pittig sausje van tomaat, paprika, ui, look, 
     en verse kruiden, gegratineerd in de oven.

Pasta met wokgroenten, € 17
      Aziatische pesto & curry 

Burcht pasta € 22
     met scampi, spek en zuiderse groenten                        

    

                                           


Uit de moestuin 
Salade Tomaat Mozzarella  € 16,50

     
Salade Hawaii € 17,90 
     met gebakken kip en ananas

Salade Geitenkaas € 17,90 
    met artisanale geitenkaas en 
    heerlijke honing van eigen bodem

Salade Oostende
    met gerookte zalm, gebakken scampi en 

    Oostendse garnalen                             € 22,50 

Salade van de Burcht  € 19 
    met kip; champignon, boontjes en gefrituurde patatjes

Voor schildknaapjes tot 12 jaar 
                                Kinderspaghetti.                                                  € 6,80
                                Prinsenhapje of Prinsessenhapje                           € 7,80 
                                Curryworst of Bitterballetjes                               € 6,90 
                                Kippenblokjes met appelmoes                              € 8,80 
                                Fish & chips         € 11,00



Het ijssalon   
met Belgisch roomijs

Coupe Vanille of Mokka € 5,90
Coupe Dame Blanche          € 6,90
Coupe Brésilienne           € 6,90
Banana split                   € 7,90 
Coupe met advokaat   € 7,90                                              
Coupe Vers fruit (seizoen)               € 7,90

Dessert “Burcht Hertog Jan” € 9,90
een pallet kleine desserts van de chef

Supplement slagroom 1,00 




Toetjes en taartjes  
warme appelstrudel of ambachtelijk 
appelgebak

Natuur                                         € 5,90 
Met vanille ijs                                € 6,90 
Met vanille ijs en slagroom             € 7,70 

Pannenkoek met suiker of siroop     € 5,90 
Chocolademousse                          € 6,30 
Chocolademoelleux met vanille ijs   € 7,80
Tarte tatin € 6,90                             

Burchtkoffie

met hazelnootlikeur, advokaat en 
slagroom 

De Burcht Kaasplank                     
12,50€ 

Een heerlijk assortiment Franse kazen (150 gram) geserveerd met brood.  

€9
,90



Suggesties 

 Aspergeroomsoep          € 6,90  
 Asperges op Vlaamse wijze  voorgerecht  € 12,90 
        hoofdgerecht   € 18,90 
  
 Asperges met gerookte zalm & kruidensaus   € 19,90 
 Salade met scampi & asperges       € 19,50 
 Pasta met asperges, gerookte zalm & tuinkruidensaus  
             €21,90 
 Kabeljauw in witte wijnsaus met asperges   € 24,90 
 Lamsteak met asperges & tijmsaus     € 26,70 
 Varkenskroon met zachte mosterdsaus    € 22 

 Burcht Vleesschotel  
  met kip, worst, varkenshaasje, spek & steak € 26,90 



Tevreden over onze koffie? 

Koffiemann is een eigen, exclusieve koffiemélange gemaakt met 100% arabica koffiebonen. De mengeling 
wordt samengesteld met hoogwaardige bonen uit Bolivië en Ethiopië.  De koffie heeft een mooie ronde 
smaak met lichte toetsen van chocolade en noten. 

Koffiemann wordt zacht gebrand, op ambachtelijk wijze en onmiddellijk verpakt zodat alle aroma’s goed 
bewaard blijven. 

Je kan onze koffie nu ook thuis schenken. Koffiemann is te koop bij Burcht Hertog Jan en Brasserie Rimbaud 
(Dorp 9, 2360 Oud-Turnhout)

Koffiemann 1 kg  (bonen, gemalen of deca) 24,90 €


