
dekastelein.vaarderhoogt.nl
Wie houdt van een goede kop, vers gemalen koffie, smakelijke ver

wennerij erbij, van Bourgondische, rijk belegde broodjes, van royaal  
samengestelde luncharrangementen, van feestelijke High Teas, van  
salades en nog veel meer tongstrelende heerlijkheden, die pakt zijn/

haar com puter, laptop of smartphone en brengt een online bezoekje aan 
de “ovenverse” website van: dekastelein.vaarderhoogt.nl

NIEUW BIJ  
DE KASTELEIN

De lunch express: bestel 
de lekkerste broodjes, 
salades en drankjes en 

laat ze bezorgen!!!

VERTROUWD BIJ  
DE KASTELEIN

Echte Bootkoffie, dat 
proef je onmiddellijk.

Ook verpakte koffie om 
mee te nemen naar huis!!

VERTROUWD BIJ  
DE KASTELEIN

Altijd een warm welkom, 
vriendelijkheid, gast

vrijheid en een  
aan gename sfeer!!

VERTROUWD BIJ  
DE KASTELEIN

Zeer smakelijke en 
smaakvol gepresenteer
de gerechten. Altijd vers 

bereid!!

Dorresteinweg 72b Soest

Tel. 0616 76 43 41

Mail: kasteleinsoest@gmail.com

Web: dekastelein.vaarderhoogt.nl

ÓÓK BIJ  
DE KASTELEIN

Feestelijke High Teas, bij 
ons in de gezellige  

herberg of bij u thuis
bezorgd

NIEUW BIJ  
DE KASTELEIN

Bestel ons complete  
luncharrangement  

en laat het bezorgen!!!

U kunt bij de bezorging 

contactloos pinnen



Lekkere trek?
De lunch express van De Kastelein  

komt de lekkerste broodjes, salades en 
drankjes bij u bezorgen!!!

Lekker makkelijk, lekker smakelijk, lekker lekker. Bestellen 
kan op verschillende manieren: even bellen 0616 76 43 41, een 
mailtje sturen naar kasteleinsoest@gmail.com, of het bestel
formulier op de website invullen en verzenden  
https://dekastelein.vaarderhoogt.nl. Bestelt u voor dezelfde dag, 
dan gaarne vóór 10.30 uur, zodat ons team de bezorgroute 
goed kan inplannen. De lunch express bezorgt óveral ... 
als het maar wel in Soest is!!
Bezorging is gratis bij besteding vanaf € 25,- 
Daaronder brengen wij € 4,50 bezorgkosten in rekening.

Smoothie perzik 
mangopassievrucht  ..................€ 3,50
Smoothie aardbeibanaan  .........€ 3,50  
Schulp appel of perensap  .........€ 2,50
Karnemelk of melk  .....................€ 2,50
Verse jus d’orange  .......................€ 3,50

Broodje eiersalade  ......................€ 8,75
Broodje tonijnsalade  ..................€ 8,75
Broodje Asian zalm .....................€ 9,50
Broodje serranoham  ..................€ 8,75
Broodje De Kastelein  ..................€ 8,75
Broodje gerookte zalm  ...............€ 9,50
Broodje brie  .................................€ 8,75
Broodje gezond  ...........................€ 8,75
Alle broodjes zijn verkrijgbaar  
in wit of bruin

Griekse salade groot  ...................€ 8,95
Griekse salade klein  ...................€ 6,75
Gerookte zalmsalade groot  ........€ 8,95
Gerookte zalmsalade klein  ........€ 6,75

Huisgemaakte tomatensoep ......€ 4,25 
(Koud)
Fruitspies  .....................................€ 2,25
Perzikkwark  .................................€ 2,95

Dorresteinweg 72b Soest

Tel. 0616 76 43 41

Mail: kasteleinsoest@gmail.com

Web: dekastelein.vaarderhoogt.nl

Zie ook het luncharrangement 

én de royaal aangeklede  

High Tea op de website


