AFHAALDINER

GENIETEN VOOR JONG EN OUD!

Dineren bij De Schatberg

Party Grill

Op ons park kun je bij je eigen
accommodatie heerlijk genieten van
een compleet verzorgd diner!

Hoe werkt het?
Maak je keuze en geef je
bestelling telefonisch aan
ons door via 077-4677777
(keuze 3).

Het is ook mogelijk om een compleet verzorgd partygrill-pakket te
bestellen. Dit kun je tot een dag van te voren doen. Een partygrill
wordt meegeleverd.

Je kunt de bestelling
tussen 11.00-20.00 uur
op dezelfde dag aan ons
doorgeven

Partygrill volwassenen
Partygrill kinderen (t/m 11 jaar)

€ 17,95
€ 8,95

Het partygrill-pakket bestaat uit:
· 5 soorten vlees · 3 soorten sauzen · Diverse bakgroente
· Aardappeltjes · Diverse salades · Stokbrood en kruidenboter

De bestelling kan
opgehaald worden bij het
Snackpunt.

Voorgerechten

The Best hoofdgerechten

Carpaccio					€ 11,75

Saté*						€ 14,75

met meslcun sla, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten, zongedroogde tomaat
en truffelmayonaise

Noorse zalm en gamba’s			
op Argentijnse wijze met suikersla en
piri-piri mayonaise

Zacht gegaarde kip				
met atjar, kroepoek en sesam-soja mayonaise

Keuze uit een kipspies of varkenshaasspies
met kroepoek, satésaus, gefrituurde ui en atjar

€ 11,75

€ 9,00

Limburgs runderstoofvlees*

		

€ 12,75

Gepaneerde varkensschnitzel*		

€ 13,50

Burger de Schatberg*				

€ 11,75

met champignons en zilveruitjes

met een saus van champignons uit de streek

100% runderburger op een brioche broodje met
zoetzure ui, cheddar, Romeinse sla, bacon en
Jack Daniels saus

Soepen
Pomodori					€ 5,50
Tomatensoep met gehaktballetjes, basilicum en room

Heldere bouillon van champignons		

€ 5,50

met lente-ui en truffelolie

Bread & spread Deluxe			

Diverse soorten brood, broodjes, spreads en tapenades

€ 6,50

Vega burger*					€ 11,75
met een vegetarische burger op een brioche broodje
met zoetzure ui, cheddar, Romeinse sla en
Jack Daniels saus

Fish & Chips*					€ 13,25
met een romige saus van augurk, kappertjes, ui
en peterselie

Pizza Parmaham				€ 13,50
met tomatensaus, mozzarella, tomaatjes, truffelolie en basilicum

Heeft u een allergie? Vraag onze medewerkers naar onze allergenenkaart.

AFHAALDINER

GENIETEN VOOR JONG EN OUD!

The Finest hoofdgerechten
Spareribs*							€ 18,75
keuze uit Jack Daniels saus of sweet-chilli saus

Gebakken zalm

					€ 19,50

met een saus van witte wijn en groene tuinkruiden,
ravioli, zeezout chips
en seizoensgroenten

Ravioli van spinazie en ricotta 				
met een saus van witte wijn en groene tuinkruiden, zeezout chips
en seizoensgroenten

€ 18,50

* Gemarkeerde gerechten worden geserveerd met frites, salade en mayonaise

Nagerecht
Witte chocolade mousse					€ 6,50
met caramelsaus, stroopwafel en slagroom

Basic pizza's
Pizza Margherita

		

€ 9,50

Pizza Hawai 							€ 10,50
met tomatensaus, geraspte kaas, ham en ananas

Limburgse Pizza 						€ 10,50
met tomatensaus, geraspte kaas, paprika, ui, champignons

Pizza De Schatberg						€ 11,50
met tomatensaus, geraspte kaas, paprika, ui, gehakt en champignons

Pizza Salami		

met tomatensaus, geraspte kaas, salami en ui

€ 10,50

Pizza Shoarma 						€ 11,50
met tomatensaus, geraspte kaas, ui, paprika en shoarma (knoflooksaus apart)

Speciaal voor de kinderen
Kinderpizza 							€ 7,75
met tomatensaus en kaas. Daarnaast mag je nog kiezen uit: ham,
ananas, champignons, paprika, salami en/of ui

Kinderspaghetti bolognaise 					€ 8,50
met een kommetje kaas

Lekkerbekkenbox						€ 5,95
Met heerlijke frietjes, appelmoes, frietsaus, een pakje
drinken & keuze uit: frikandel, kaassouflé, bitterballen (4)
of kipnuggets (4)

Heeft u een allergie? Vraag onze medewerkers naar onze allergenenkaart.

KIJK VOOR DE ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN EN LAAT JE VERBAZEN OP

WWW.SCHATBERG.NL

