Speciale Pannenkoeken
1. Boerenpannenkoek
t 9,90
met spek, paprika en ui		
2. Hongaarse pannenkoek t 9,90
met salami, paprika en ui		
3. Vegetarische
t 9,90
pannenkoek met
champignons, paprika,
ui en kaas		
4. Italiaanse
t 11,50
pannenkoek met ham,
kaas, champignons,
paprika, ui en Italiaanse
kruiden
5. Bospannenkoek met
t 11,50
kippenragout en salade		
6. Visserspannenkoek
t 11,50
met tonijn, salade en
cocktailsaus
7. Schrieversheidet 11,50
pannenkoek met spek,
kaas, champignons,
paprika en prei		
8. Herderspannenkoek
t 11,50
met salami, kaas,
champignons, paprika
en prei		
9. Milano met salami,
t 11,50
kaas, champignons,
paprika en ui

Zoete Pannenkoeken
10. Met verse aardbeien*, t 11,50
vanilleroomijs en
slagroom
11. Met warme kersen,
t 10,50
vanilleroomijs en
slagroom		
12. Met gemengd fruit,
t 10,50
vanilleroomijs en
slagroom		
13. Met banaan, chocolade- t 10,50
saus, vanilleroomijs
en slagroom		
14. Met appel,
t 10,50
Grand Marnier, kaneel
en suiker		
15. Met ananas, banaan,
t 10,50
vanilleroomijs en
slagroom		
16. Naturel met warme
t 8,90
appelcompote, kaneel
en suiker

MENUKAART

17. Met appel, rozijnen,
t 8,40
kaneel en suiker			
18. Met appel, kaneel
t 7,90
en suiker			
19. Met suiker en Nutella
t 7,70
20. Naturel met
t 5,70
poedersuiker		

Hartige Pannenkoeken

Soepen

Geserveerd met brood en boter
45. Tomatensoep
t 5,50
46. Goulashsoep
t 5,70
48. Erwtensoep*
t 5,90

Vers gebakken broodjes
Licht meergranen broodje,
met garnituur
49. Gezond met ham
t 6,90
en kaas		
50. Met huisgemaakte
t 6,90
tonijnsalade		
51. Met ham
t 4,90
52. Met kaas
t 4,90
				

Wraps

21. Met ham, kaas
t 9,90
en ananas			
22. Met spek en kaas
t 9,40
23. Met spek en appel
t 9,40
24. Met ham en kaas
t 9,40
25. Met kaas en ananas
t 9,40
26. Met spek en ananas
t 9,40
27. Met salami en kaas
t 9,40
28. Met kaas
t 8,90
29. Met spek
t 8,90
30. Met salami
t 8,90

Rijkelijk gevuld met sla,
komkommer, tomaat en ei
53. Gezond met ham,
t 7,90
kaas en
mosterd-dille dressing		
54. Grieks met fetakaas
t 7,90
en olijven			
55. Met gegrilde kip, kaas t 7,90
en mosterd-dille dressing		
56. Met tonijn, olijven en
t 7,90
cocktailsaus		

Poffertjes

Warme flaguettes

31. Met vanilleroomijs
t 5,50
en slagroom			
32. Met kaneel, suiker
t 4,20
en boter			
33. Met poedersuiker
t 4,10
en boter		

Rustiek wit broodje uit de oven,
met garnituur

Huisgemaakte
Brusselse wafels
34. Met verse aardbeien*, t 5,20
suiker en slagroom		
35. Met warme kersen,
t 4,80
suiker en slagroom			
36. Met gemengd fruit,
t 4,80
suiker en slagroom			
37. Met banaan, suiker,
t 5,20
chocoladesaus en
slagroom		
38. Met vanilleroomijs,
t 4,80
suiker en slagroom		
39. Met suiker en slagroom t 4,30
40. Met warme Nutella
t 4,30
en slagroom
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57. Met ham en kaas
t 5,20
58. Madame met ham,
t 6,90
kaas en spiegelei		
59. Speciaal met ham,
t 6,90
kaas, ui en tomaat			
60. Hawaï met ham,
t 6,70
kaas en ananas

Kippenpasteitje
62. Rijkelijk gevuld,
met garnituur

t 8,70

*Alleen in seizoen verkrijgbaar

Scharreluitsmijters
en meer
Met vers gebakken molenaarsbrood
en garnituur
63. Twaalf-uurtje,
t 9,40
3 sneeën molenaarsbrood, ham, kaas,
spiegelei en een
rundvleeskroket
met mosterd		
64. Molenaarsbrood met
t 7,90
2 rundvleeskroketten
en mosterd		
65. Uitsmijter met 3 eieren, t 8,40
ham en kaas		
66. Uitsmijter met 3 eieren t 7,40
en ham			
67. Uitsmijter met 3 eieren t 7,40
en kaas		

Maaltijdsalades
Met brood en boter
68. Gemengde salade met t
komkommer, tomaat,
ei en mosterd-dille
dressing
69. Griekse salade met
t
fetakaas en olijven		
70. Salade met gegrilde
t
kip, kaas en
mosterd-dille dressing		
71. Tonijnsalade met olijven, t
ui en cocktailsaus		

9,90

9,90
9,90

9,90

Pommes frites
72. Met kippenpasteitje
t 11,90
en salade			
73. Met Zigeunerschnitzel t 14,90
en salade			
74. Met Wienerschnitzel
t 13,90
en salade			
75. Met twee
t 9,90
rundvleeskroketten,
salade en mosterd		
76. Met bockworst, salade t 8,90
en mosterd			
Mayonaise, curry, ketchup t 0,50

Bekijk
onze
maand
acties
op de
krijtbo
rden

Voor onze kleine gasten
77. Kinderpannenkoek
t 5,20
met suiker en verrassing		
78. Kinderpannenkoek met t 4,90
appel en suiker		
79. Kinderpannenkoek met t 3,70
suiker		
Alle grote pannenkoeken
kunnen als kinderformaat
gemaakt worden (prijs -25%)
80. Frietjes met knakworst t 5,40
en appelmoes			
81. Frietjes met kipfingers t 5,40
en appelmoes		
82. Frietjes met mini
t 5,40
frikadelletjes en
appelmoes		
83. Frietjes met spiegelei
t 5,40
en appelmoes			
				

Borrelgarnituur

84. Gemengde mix,
t 9,90
20 stuks met diverse
sausjes		
85. Gemengde mix, 12 stuks t 6,90
met diverse sausjes		
86. Rundvleesbitterballen, t 5,90
9 stuks met mosterd		

IJssorbets
89. Coupe aardbeien*,
t 5,70
vanilleroomijs met verse
aardbeien, aarbeiensaus
en slagroom
90. Coupe cerise,
t 5,70
vanilleroomijs met kersen
en slagroom			
91. Coupe banaan,
t 5,20
vanilleroomijs met
banaan, chocoladesaus
en slagroom			
92. Coupe Himalaya,
t 5,20
vanilleroomijs met
chocoladesaus, advocaat
en slagroom
93. Coupe caramba,
t 5,20
vanilleroomijs met
caramelsaus, nootjes
en slagroom		
94. Dame blanche,
t 4,90
vanilleroomijs met
chocoladesaus en
slagroom		

MENUKAART

95. Tropical dream,
t 5,70
vanilleroomijs met
vruchten, Blue Curacao
en slagroom
96. Vruchtensorbet,
t 5,70
vanilleroomijs met
vruchten, aardbeiensaus
en slagroom		
97. Vanilleroomijs met
t 3,90
slagroom		
98. Kinderijsje
t 3,50

Milkshake* (0,5L) aardbei, t 4,40
banaan, vanille, chocolade		
*Alleen in het seizoen verkrijgbaar

Warme dranken
Koffie of thee
t
Grote koffie
t
Koffie verkeerd
t
Cappuccino
t
Espresso
t
Latte macchiato
t
Wiener melange
t
met slagroom		
Warme chocolademelk
t
Warme chocolademelk
t
met slagroom		
Hazelnoot of caramelsiroop t
Portie slagroom
t

2,20
3,00
2,40
2,40
2,40
2,90
2,90
2,40
2,80

Limburgse vlaaien

Wijn

Dagelijks verse vlaaien van de warme
bakker, zie onze vlaaivitrine.		
Vanaf
t 2,90

Huiswijn (rood, wit of rosé)
t 3,60
Glühwein*
t 3,60
Port
t 3,60
			

Frisdranken

Gedistilleerd

Cola, cola light, sinas,
t
7-up, mineraalwater (0,25L)
Bitterlemon, cassis, tonic,
t
sportdrank (0,25L)		
Sourcy citron, rivella,
t
tomatensap (flesje)		
Appelsap, sinaasappelsap t
IJsthee
t
Fristi, melk
t
Chocolademelk
t
Halve liter frisdrank
t
IJskoffie*
t
Milkshake* (0,5L) aardbei, t
banaan, vanille, chocolade

2,30
2,30
2,30
2,20
2,40
2,10
2,40
4,40
2,40
4,40

Gulpener pils van
t 2,80
het vat (vaasje)			
Gulpener pils van
t 5,00
het vat (0,5L)		

Warme specialiteiten
Gulpener Bierbrouwerij
Een onafhankelijke en duurzame
bierbrouwer uit het zuidelijkste
puntje van Limburg. Gulpener maakt
kwaliteitsbieren met water uit eigen
bronnen, hop uit eigen hoptuin en
gerst van boeren uit de regio.

t 2,90
t 4,40

Overige informatie
•

•
•

•

Onze milieuvriendelijke
bieren

0,40
0,50

Met slagroom en bonbon
Iris coffee met whisky
t 5,40
French coffee
t 5,40
met Grand Marnier
Limburgse koffie met
t 5,40
Els Lavera		
Café Copacabana
t 5,40
met Tia Maria
Italiaanse koffie
t 5,40
met Amaretto			
Koffie met Baileys
t 5,40
Russische chocolade
t 5,40
met Vodka
Warme chocolade met
t 5,40
bruine rum
Warme chocolade met
t 5,40
Baileys			
Glühwein met Amaretto
t 5,40
of bruine rum

Binnenlands gedistilleerd
Buitenlands gedistilleerd

•

•

Heeft u een voedselallergie?
Wij helpen u graag bij het maken
van een passende keuze!
Voor groepen hanteren wij
een rekening.
Gelieve kleine bedragen bij
drukte contant te betalen,
omdat pinnen wachtrijen
veroorzaakt.
Wij werken zoveel mogelijk met
verse producten, het kan
incidenteel voorkomen dat we
iets niet op voorraad hebben.
Wij hanteren een
zelfbedieningsconcept. Geef
aan het buffet uw bestelling door.
Buiten onze reguliere
openingstijden kunt u ook voor
o.a. luxe tafelgrillen,
vergaderarrangementen en 		
(lunch)buffetten bij ons terecht.
Voor meer informatie over
arrangementen kunt u een kijkje
nemen op onze website
www.restaurantschrieversheide.nl

Cadeaubon
Een cadeaubon is leuk om te
krijgen, maar nog leuker om
te geven. Vanaf t 7.50.

Speciaal bier uit de fles
Witbier, dort of Radler*
Oud bruin
Gerardus Kloosterbier
(blond of dubbel)
Bier van het seizoen
Alcoholvrij bier

t 3,30
t 2,90
t 3,80
t 3,80
t 2,90
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