Hoofdgerechten

Voorgerechten geserveerd met brood en boter
Carpaccio					€ 11,75
met meslcun sla, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten, zongedroogde tomaat
en truffelmayonaise

Gerookte zalm en gamba’s 			
Broodkruim gamba’s en gerookte zalm met
wasabi mayonaise, kruidensla en wasabi kroepoek

Quiche

€ 11,75

		

		

Met bloemkool, beurre noisette,
seizoensgroenten, paddenstoelen en morillesaus

€ 19,50

Gepaneerde varkensschnitzel			€ 15,50

				€ 9,75

met gebakken champignons, ui en champignonroomsaus
keuze uit frites of reibekuchen

Burger de Schatberg				

100% runderburger op een pretzel brioche met
mac ’n cheese, uienringen, vintage saus en bacon, frites
en salade

Soepen geserveerd met brood en boter

€ 15,50

Fish en chips					€ 13,25

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

Erwtensoep					€ 5,75
Met rookworst en spek
Diverse soorten brood, broodjes, spreads en tapenades

Satésaus, cassave kroepoek, krokante uitjes,
atjar en frites

Ravioli

van roomkaas, spinazie met spinaziesalade en
vadouvan crème

Bread & spread Deluxe			

Kipsaté					€ 14,75

€ 6,75

Kinderkaart
Tomatensoep					€ 3,95
Spaghetti Bolognese				€ 8,50
Lekkerbekkenbox				€ 5,95

met frites, salade, mayonaise, een romige saus van
augurk, kappertjes, ui en peterselie

Vegan burger					€ 15,50
Beetroot burger op een rode biet brioche
met vintage burgersaus, frites en salade

Spareribs					€ 20,50
Met hickory saus of sweet chili saus,
nacho crunch, frites en salade

Nagerecht
Kinder dessert					€ 5.25
Grand Dessert					€ 7,50
Mix van allerlei soorten desserts

Keuze uit een frikandel, kaassoufflé, kipnuggets of bitterballen
Frietjes, Appelmoes, fritessaus en ketchup

Kinderpizza					€ 7,75
Met tomatensaus & kaas. Daarnaast mag je nog kiezen uit:
Ham, Ananas, Champignons, paprika, Salami en ui.

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

TEDmenu

Frites met een snack naar keuze, fritessaus en een gezonde bite!
Keuze uit: Frikandel XL | 7,75
• Broodje hamburger met sla, tomaat, augurk & hamburgersaus | 8,25

Hoe werkt het?
Je kunt online een bestelling plaatsen door de
QR-code te scannen of je kunt telefonisch bestellen door
tussen 11.30 en 20.00 te bellen naar
077 467 7777 (optie 3).
Afhalen bestelling
De bestelling kan worden opgehaald bij de bar in de Plaza
op de afgesproken tijd.

Afhaalkaart

TIP!

Het is ook mogelijk om een compleet
verzorgd partygrill-pakket te bestellen
kijk voor meer informatie op
www.schatberg.nl

