Schuilenburg lunch- en snackgerechten
Keuken open vanaf 12.00 uur.

Broodjes koud
Bio puntbroodje wit of meergranen
Ham of Kaas | 5.50
Gezond | 7.50

Snack gerechten
Bord friet met saus | 3.50
Frikandel | 5.75
geserveerd met friet, saus

ham, kaas, ei, sla, tomaat, komkommer, roomkaas

Bourgondische kroket | 5.75

Brie V | 8.00

geserveerd met friet, saus

lauwwarm, rucola, honing, walnoten

Zalm van Rokerij Marle | 8.95
rucola, roomkaas, limoenspread

Broodjes warm
Bio puntbroodje wit of meergranen

Plate gerechten
geserveerd met sla, friet, saus
Gehaktbal | 9.50
extra champignons, uien + 2.00

Kip saté (3 stokjes) | 13.00

Gerookte beenham | 7.50

kroepoek, gebakken uitjes, satésaus

sla, beenhamsaus

Angusburger Kloostermansweide | 15.00

Bourgondische kroketten | 7.95

sla, tomaat, rode ui, BBQ saus, augurk, broodje
bacon en cheddar + 1.50

2 snee wit/bruin brood, mosterd

Gekruide Kip | 8.95
sla, rode ui, komkommer, brander mayonaise

Gehaktbal | 8.50
champignon, ui, mosterd

Salades
geserveerd met brood, kruidenboter

12 uurtje | 10.50

Feta V | 11.00

soep naar keuze, broodje bourgondische kroket
½ uitsmijter, bol salade

rode ui, komkommer, tomaat, geroosterde pijnboompitten

Gerookte zalm | 11.00
komkommer, tomaat, kappertjes, rode ui, limoenspread

Tosti's
Tosti Ham/kaas | 4.50
Boeren tosti | 4.75
bruinrood, boerenham, Reypenaer kaas

Uitsmijter
wit of bruin brood, 3 eieren
Ham of kaas | 7.25
Ham en kaas | 8.00
Speciaal | 8.75
ham, gebakken champignons, uien

Soepen

Voor de kids
Patat saus, frikandel of kipnuggets, ranja | 6.00
in een leuke verrassing

Broodje ham of kaas of hagelslag | 2.50
Broodje frikandel | 3.00
Tomatensoep met balletjes | 3.50

brood, roomboter
Tomatensoep V | 5.50
Mosterdsoep | 5.50
De Angusburger komt van de Aberdeen Anguskoeien van
Kloostermansweide.
Deze geven heerlijk duurzaam vlees.
Ze grazen in het Reggedal, drinken uit de rivier de Regge en
worden bijgevoerd met graan ook uit het Reggedal.

dranken, zoet, bites, ijs
Warme dranken

Wijnen

Koffie | 2.30
Thee | 2.30
Koffieverkeerd | 2.60
Cappuccino | 2.60
Espresso | 2.30
Dubbele espresso | 3.60
Latte macchiato | 2.90

La Croisade Sauvignon Blanc droog | 3.75
La Croisade wit medium sweet | 3.75
Rode wijn Merlot | 3.75
Rosé d'Anjou | 3.75

shot karamel + 0.60

Warme chocomel | 2.70
tipje slagroom + 0.50

Koffie Twents Kuiernat | 4.80
een heerlijk Twents likeurtje

Bieren
Grolsch | 2.75
Heineken 0.0 | 2.75
Grolsch Radler 0.0 | 3.00
Liefmans Fruitesse | 3.50
Leffe triple | 3.75
Wieckse Witte seizoen | 3.75

Lekker bij de koffie
Cakegebak seizoen | 2.30
Appelgebak | 3.10
Noten-appel gebak | 3.30
Tipje slagroom | 0.50

Speciaal bieren
Blonde Johannes | 3.95
een uitgekiende combinatie van volle smaak en aangename bitterheid
een doordrinker met karakter (6%)

Huttenkloas American Pale Ale | 3.95

Koude dranken
Flesje
Spa rood / Spa blauw | 2.40
Cola / Cola zero | 2.40
Sinas / Tonic / Bitter Lemon | 2.40
Rivella / Dubbel fris | 2.50
Ice Tea green / citroen | 2.50
Ginger Ale | 2.50
Appelsap | 2.50
Fristi / Chocomel | 2.50
Verse jus d'orange | 3.00
Melk | 2.20
Ranja | 1.20

een zoetige, volle smaak, een aangenaam bittertje met een fruitig
karakter. Amerikaans uut Twente (5.9%)

Borrelbites
Bittergarnituur
8 stuks | 5.75 12 stuks | 8.75
Ambachtelijk bitterballen
8 stuks | 5.75 12 stuks | 8.75
Broodplank | 5.50
kruidenboter, tomatenbruchetta

Borrelplank 2-3 personen | 12.50
brood, kruidenboter, tomatenbruchetta, 6 stuks bittergarnituur,
boerenkaas van Jet, Twentse worst

Smoothies
Bosvruchten | klein 3.00 | groot 5.00
Tropisch fruit | klein 3.00 | groot 5.00

Ambachtelijk ijs
Coupe boerenjongens | 6.50
Coupe advocaat chocola | 6.50
Coupe karamel | 6.50
Coupe yoghurt kersen | 6.50
Kindercoupe | 3.50
vanille ijs 1 bol, aardbeiensaus, slagroom, discospikkels

Voor groepen verzorgen
wij met plezier een variëteit
aan buffetten zoals:
lunch, warm-koud, BBQ.
Ook voor high-tea of feestje
bent u van harte welkom!
www.schuilenburg.nl

