
Een korte geschiedenis van Kasteel Coevorden

In zijn oudste vorm was het kasteel een ‘motte’, gebouwd in 1042 met een houten toren, die werd omgeven door grachten en houten 
muren. Hier kon men zich terugtrekken bij dreigend gevaar. 

Het kasteel kent een roerige geschiedenis. Vanwege de ligging in moerasgebieden op doorgangsroutes, met name die tussen han-
zesteden Münster en Groningen, en de lucratieve tolrechten; was de vesting van groot strategisch belang en is het vele malen van 

eigenaar gewisseld. Dit is helaas niet altijd zonder geweld gegaan.

Het kasteel was o.a. inzet bij de slag bij Ane (1227) en bij het Beleg van Coevorden (1592). Het kasteel werd meerdere malen ge-
plunderd, vernietigd en herbouwd. In 1402 herbouwde bisschop Frederik van Blankenheim het kasteel. 

VOORGERECHTEN

Bloemkool                                                                                      €    11,50
crème brûlée - piccalilly - brie
Zeebaars                                                                                                                  €     12,50
kappertjes - zeesla - rode ui
Buikspek                                                                                                                 €     13,50
groene kool - ui - bouillon

SOEPEN

Paddenstoelen                                                           €      7,00
peterselie - brood
Bloemkool                                                                    €      7,00
spek (optioneel) - brood 

HOOFDGERECHTEN

Gnocchi                                                                                                                                         €      20,50
paprika - tomaat - kruiden 
Skrei                                                                                                                                 €     22,50
risotto - prei - venkel
Parelhoen                                                                                                       €     24,50
pompoen - spek - spruiten

NAGERECHTEN

Cheesecake                                                                            €       9,50
kruidkoek - kersen - witte chocolade
Appel                                                                                            €       9,50
tonkabonen - yoghurt - pure chocolade
Kaas                                                                                                                                  €     12,50
krentenbrood - stroop - noten

KASTEEL KLASSIEKERS

Kasteelburger  (rund/vega)                         €      17,50
geserveerd met friet en salade
Pulled Fruit (vega)                                            €      17,50 
geserveerd met friet en salade
Scholfilet                                                               €      18,50
geserveerd met friet en salade
Entrecôte                                                              €      20,50
geserveerd met friet en salade

BIJGERECHTEN

Huisgemaakt brood met roomboter        €         4,50
Friet met mayonaise                                 €       4,50
Frisse salade                                              €       4,50
Warme seizoensgroente           €       4,50

KASTEELMENU 
dagelijks wisselend verrassingsmenu

3 Gangen € 35,50
4 Gangen € 40,50
5 Gangen € 45,50

Vraag gerust aan de bediening om een passende 
wijn bij uw gerecht te serveren! 

Heeft u een allergie?
Meld het ons! 


