
 

KOMT NAAR U TOE 

Door de niet te stuiten toename van het coronavirus 
zijn we genoodzaakt om extra maatregelen te treffen. 
Dat betekent echter niet dat we bij de pakken gaan 
neerzitten.  
Veel mensen genieten van onze keuken. Broodjes, 
soepen, salades en hoofdgerechten kunnen op uw 
goedkeuring rekenen. In deze moeilijke tijden hoeft u 
al dit lekkers niet te missen, want wij starten een 
bezorg - en afhaalservice.  

 

BESTELLEN IS BELLEN 
Vanaf 17 oktober kunt u bij ons telefonisch bestellen. 

Vanaf 11.00 tot 18.30 uur kunt u uw bestelling 

plaatsen door te bellen naar: 013-5169242.  

AFHALEN 
Afhalen kan tussen 11.00 en 14.00 uur en tussen 

16.30 en 20.00 uur.  

Met u wordt de afhaaltijd afgesproken. 

BEZORGEN 
Bezorgen doen we tussen 11.00 en 14.00 uur en 

tussen 16.30 en 20.00 uur. Met u wordt de bezorgtijd 

afgesproken.  

Bezorging in Esbeek is gratis. Bezorging buiten Esbeek 

kost € 2,00.  

In deze opstartfase, bezorgen we enkel in de 

gemeente Hilvarenbeek. 

BETAAL GEPAST OF PER TIKKIE/PIN. 

SPECIALE ACTIES 
Omdat wij u een warm 

hart toedragen en wij u 

thuis een fijn gevoel 

willen bezorgen met een 

lekker hapje, zullen we 

wekelijks leuke acties 

houden.  

Deze week starten we met  

10% KORTING ALS INTRODUCTIE.  
(met uitzondering van onze daggerechten) 

Deze actie loopt t/m zondag 25 oktober. 

Hoofdgerechten (van 16.00 tot 18.30) 

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met 
frietjes en salade. 

Andreas Schotel   € 17,00 

Met stukjes gemarineerde kip, krieltjes, ui,  
spekjes en champignons. 

Geserveerd met vier verschillende sausjes. 

Varkenshaas    € 17,00 

Met champignon-roomsaus of pepersaus. 

Schnitzel    € 17,00 

Met champignon-roomsaus of pepersaus. 

Javaanse kipsaté   € 17,00 

Met satésaus, gebakken uitjes, vers gebakken 
kroepoek en atjar. 

Gyrosschotel    € 17,00 

Gekruide varkensreepjes met champignon, ui, paprika, 
geserveerd met frietjes en salade op één bord. 

Pasta scampi's   € 17,00 

Verse pasta met in knoflookolie gesudderde scampi's 
en een kruidige roomsaus met prei en courgette. 

Oma’s braadvlees   € 18,00 

Traditioneel gebraden rundvlees op oma's wijze met 
een heerlijke licht gebonden bruine jus. 

Marianne’s stoofpotje   € 14,75 

Huisgemaakt. 

Daggerechten   € 9,75 (van 16.00 tot 18.30) 

Maandag: Nasi 

Met gebakken ei, kroepoek en satésaus. 

Dinsdag: Wisselende stamppot 

Met bal, spek of (rook)worst 

Woensdag: Macaroni 

Met geraspte kaas. 

Donderdag: Pasta met kip  

Met een romige saus. 

Vrijdag: Babi pangang  

Met friet of rijst. 
 
Volg ons op Facebook en of website 
 

SCHUTTERSHOF BEZORG(D)T 

SCHUTTERSHOF BEZORG(D)T 



 

Broodjes 

U kunt kiezen uit een wit of bruin stokbroodje. 

Broodje oude kaas    € 5,75 

Met oude kaas, sla, tomaat, komkommer en mosterd-
dille saus. 

Broodje ham of kaas    € 5,75 

Met gekookte ham of jonge kaas, sla, tomaat, 
komkommer en mosterd-dille saus. 

Broodje gezond    € 5,75 

Met ham, kaas, sla, tomaat, komkommer, ei, uitjes, 
augurk, ananas en mayonaise. 

Broodje gerookte kip    € 5,75 

Met gerookte kip, sla, zongedroogde tomaatjes, 
pijnboompitjes en huisgemaakte pesto-mayonaise. 

Broodje gerookte zalm   € 7,25 

Met gerookte zalm, sla, roomkaas, rode ui, 
pijnboompitjes en mosterd-dille saus. 

Broodje carpaccio    € 7,25 

Met carpaccio, rucola, pijnboompitjes, zongedroogde 
tomaatjes, grana padano en truffelmayonaise. 

Broodje filet americain martino  € 7,25 

Met parma filet, gesnipperde ui, ei, augurk, rucola en 
martinosaus. 

Broodje tonijnsalade    € 5,75 

Met huisgemaakte tonijnsalade, sla, tomaat en 
komkommer. 

Broodje salami en kaas   € 6,00 

Met salami, kaas, tomaat, rode ui en Italiaanse 
kruiden. 

Broodje spek en geitenkaas   € 7,25 

Met spek, geitenkaas, walnoten, zongedroogde 
tomaatjes, sla en honing-mosterd saus. 

Broodje kaas en gebakken spek  € 7,25 

Met gebakken spek, kaas, sla, ei, tomaat, komkommer 
en andalousesaus. 

Broodje Schuttershof    € 7,00 

Met kaas, gehakt, ui en plezantsaus. Lekker warm uit 
de oven! 

Broodje gyros     € 7,00 

Met gyrosreepjes, sla, tomaat, komkommer en 
Royalsaus (pittige knoflooksaus). 

Broodje kroket      € 6,00 

Met twee kroketten, sla, tomaat, komkommer en 
mosterd of mayonaise. 

Broodje frikandel     € 6,00 

Met twee frikandellen, sla, tomaat, komkommer en 
mayonaise. 

 

SCHUTTERSHOF BEZORG(D)T

Broodje gehaktbal    € 7,00 

Met een gehaktbal uit eigen keuken, sla, komkommer, 

tomaat, gebakken uitjes en joppiesaus. 

Broodje hamburger XL   € 9,75 

Italiaanse bol met een hamburger van 230 gram, sla, 
tomaat, komkommer, augurk, gebakken ui, mayonaise 
en curry. 

Broodje beenham    € 7,25 

Met warme gemarineerde beenham, sla, tomaat, 
komkommer en honing-mosterd dressing. 

Broodje hete kip      € 7,25 

Met gemarineerde gebakken stukjes kip, ui, paprika, 
champignons, sla en chilisaus. 

Broodje kipsaté      € 7,25 

Met gemarineerde gebakken stukjes kip, satésaus, 
komkommer, sla en gebakken uitjes.  

 

Salades 

Al onze salades worden geserveerd met stokbrood en 
huisgemaakte kruidenboter. 

Salade geitenkaas (klein of groot) €8,00 / €12,50 

Gemengde sla met warme geitenkaas, gebakken 

spek, zongedroogde tomaat, rode ui, walnoten, 

komkommer en honing-mosterdsaus. 

Salade gerookte kip (klein of groot) €8,00 / €12,50 

Gemengde sla met gerookte kip, appel, rode ui, 
gebakken spek, zongedroogde tomaat, komkommer 
en een frisse pesto mayonaise. 

Salade tonijn (klein of groot)  €8,00 / €12,50 

Gemengde sla met tonijn, tomaat, komkommer, ei, 
paprika, rode ui, olijven en Brabantse kruidendressing. 

Salade hete kip (klein of groot)  €8,00 / €12,50 
Gemengde sla met lauwwarme gemarineerde kipfilet, 
ui, paprika, komkommer in een ketjap/chilisaus. 
Salade carpaccio (klein of groot)  €8,00 / €12,50 
Met rucola, pijnboompitjes, zongedroogde tomaatjes, 
grana padano en truffelmayonaise. 

Soepen 

Gebonden tomatensoep    € 5,00 

Met room, gehaktballetjes en stokbrood met 
huisgemaakte kruidenboter. 

Erwtensoep     € 6,25 

Traditoneel eigengemaakte snert roggebrood 
en spek  

SCHUTTERSHOF BEZORG(D)T 


