Salades

€ 18,00

Spareribs

€ 18,00

Marianne’s stoofpotje

€ 15,00

Ossenhaaspuntjes

€ 19,50

Oma’s braadvlees

€ 18,00

Hamburger XL

€ 14,00

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

Alle salades kunt u bestellen in een kleine
of grote portie en worden geserveerd met
stokbrood en huisgemaakte kruidenboter.

Salade geitenkaas

Pasta scampi’s van het huis

Met knoflooksaus en chilisaus

€ 9,00 / € 14,00

Gemengde sla met warme geitenkaas, gebakken
spek, zongedroogde tomaat, rode ui, walnoten,
croutons, komkommer en honing-mosterdsaus

Heerlijke runderpoulet met uien en kruiden

Gebakken ossenhaaspuntjes met ui en champignons

Salade gerookte kip

€ 8,50 / € 13,50

Salade tonijn

€ 8,00 / € 12,50

Salade hete kip

€ 9,50 / € 14,50

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

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

Traditioneel gebraden rundvlees op oma’s wijze met
een heerlijke licht gebonden bruine jus		
Keuze uit gebakken aardappelen met spek en ui of friet
Een flinke hamburger op een Italiaanse bol

Vegetarisch

Gemengde sla met lauwwarme gemarineerde kipfilet,
ui, paprika, komkommer in een ketjap/chilisaus

Vegetarische schnitzel		€ 17,00

Carpaccio met rucola, gemengde sla, dressing,
zongedroogde tomaten, pijnboompitten,
grana padano en truffelmayonaise

Vegetarische groentenburger		€ 14,50

Salade carpaccio

Salade zalm

€ 10,00 / € 14,50

€ 10,50 / € 15,00

Gerookte zalm met rucola, gemengde sla,
rode ui, pijnboompitten, komkommer, ei en croutons
met een mosterd-dilledressing

Hoofdgerechten
Varkenshaas

€ 18,00

Schnitzel

€ 17,00

Kipsaté

€ 17,00

Met champignon-roomsaus of pepersaus
Met satésaus, gebakken uitjes, vers gebakken
kroepoek en atjar

Scholfilet

Twee gebakken scholfiletjes met een
hollandaise saus en citroen

€ 18,00

Vispannetje

€ 18,00

Andreas Schotel

€ 17,00

Witvis en zalm met een hollandaise saus

Met stukjes gemarineerde kip, krieltjes, ui, spekjes en
champignons. Geserveerd met vier verschillende sausjes

Gyrosschotel

Op een Italiaanse bol met sla, tomaat, komkommer,
augurk, mayonaise en curry		

Pasta vegetarisch		€ 14,50
Vers bereide pasta met veel en verschillende soorten
groenten en een kruidige roomsaus		

Vegetarisch worstenbroodje		 € 2,30

Kindergerechten

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met
frietjes en salade.

Met champignon-roomsaus of pepersaus

Twee gebakken schnitzels met champignon-roomsaus
of paprikasaus, frietjes en salade		

€ 17,00

Gekruide varkensreepjes met champignons, ui en
paprika. Geserveerd met frietjes en salade op één bord

Schuttershof
ANNO 1909

7 dagen per week
geopend vanaf 10.30 uur

Lunch & Diner
De keuken is geopend
vanaf 11.30 uur tot 20.30 uur

Frietjes met vier minisnacks, of een frikandel
of kroket met mayo en appelmoes

Nagerechten
Kinderijsje		 € 4,00
Bolletje vanille-ijs met slagroom en spikkels		

Dame blanche		 € 6,00
Drie bolletjes vanille-ijs met warme chocoladesaus
en slagroom 		

Coupe warme kersen		 € 6,00
Drie bolletjes stracciatella-ijs met warme kersen en slagroom

Coupe advocaat		 € 6,00
Drie bolletjes vanille-ijs met advocaat en slagroom

Brusselse wafel		 € 7,00
Wafel met warme kersen, ijs en slagroom

Appelgebak met slagroom		 € 4,25
Lekker vers stukje appelgebak, lauwwarm 		
met slagroom

Dorpsstraat 2
5085 EG Esbeek
013 516 9242
www.cafeschuttershof.nl
info@cafeschuttershof.nl
Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten.
Heeft u een allergie, speciale wensen of
verzoeken? Vraag naar de mogelijkheden.

Broodjes
U kunt kiezen uit een wit of bruin stokbroodje.

Koude Broodjes
Ham of kaas		 € 5,75
Met gekookte ham of jonge kaas, sla, tomaat, 		
komkommer en mosterd-dille saus		

Oude kaas		 € 6,25
Met oude kaas, sla, tomaat, komkommer en		
mosterd-dille saus		

Gezond		 € 7,00
Met ham, kaas, sla, tomaat, komkommer, ei, 		
uitjes en augurk, ananas en mayonaise		

Gerookte kip		 € 7,00
Met gerookte kip, sla, zongedroogde tomaten,		
pijnboompitten, gebakken spekjes en pesto-mayonaise

Tonijnsalade		 € 6,00
Met huisgemaakte tonijnsalade, sla, tomaat en komkommer

Gerookte zalm		 € 8,50

Gyros		 € 7,50
Met gekruide reepjes varkensvlees, champignons, ui,
paprika en royalsaus (pittige knoflooksaus) 		

Warme beenham		 € 7,50
Met gebakken beenham, sla, tomaat, 		
komkommer en Bollies honing-mosterd saus 		

Hete kip		 € 8,50
Met gemarineerde stukjes kip, ui, paprika, 		
champignons en sla		

Kipsaté		 € 8,50
Met gemarineerde stukjes kip, satésaus, 		
gebakken uitjes en sla 		

Warme brie met honing en walnoten		 € 8,00
Met brie, rucola, walnoten, ananas, pijnboompitten
en honing

Hamburger XL		 € 9,75

Tosti’s
Ham/kaas		 € 5,00

Boerenomelet		 € 9,00
Twee sneetjes brood, een omelet van drie geklutste
eitjes met verschillende groenten, spek en kaas. 		
Geserveerd met een flinke garnering.		

12-uurtje		 € 9,00
Drie boterhammen met een kroket, gekookte ham,
jonge kaas en een spiegeleitje, geserveerd met 		
een flinke garnering.		

Pannenkoeken
Al onze pannenkoeken worden vers voor u 		
gebakken en natuurlijk geserveerd met 		
poedersuiker en stroop!		

Pannenkoek naturel		 € 7,00
Pannenkoek appel		 € 9,00
Met stukjes appel, kaneelsuiker en rozijnen		

Pannenkoek met spek en kaas		 € 9,50
Met ontbijtspek en kaas 		

Soepen

Rundercarpaccio		 € 8,50

Een tosti van twee boterhammen met ham en kaas.
Geserveerd met ketchup. Uiteraard is het ook		
mogelijk een tosti met enkel ham of enkel kaas		
te bestellen!		

Alle soepen kunt u in een grote of kleine portie		
bestellen.		

Filet Americain Martino		 € 7,25

Met twee boterhammen, ham, kaas en ananas		
Geserveerd met ketchup		

Met gehaktballetjes, room en stokbrood met 		
huisgemaakte kruidenboter 		

Geitenkaas en spek		 € 8,50

Met twee boterhammen, gerookte zalm, roomkaas,
zongedroogde tomaten, rode ui en pijnboompitten
Geserveerd met mosterd-dillesaus		

Met gerookte zalm, rucola, roomkaas, rode ui, zongedroogde
tomaten, pijnboompitten en mosterd-dillesaus 		
Met carpaccio, rucola, pijnboompitten, zongedroogde
tomaten, grana padano en truffelmayonaise		

Hawaï		 € 5,25

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

Zalm		 € 8,00

Met geitenkaas, spek, walnoten, zongedroogde tomaten,
sla en honing-mosterdsaus 		

Kaas en gebakken spek		 € 7,50
Met kaas, gebakken spek, sla, ei, tomaat,		
komkommer en andaloussesaus		

Brie		 € 7,50
Met brie, rucola, walnoten, ananas, pijnboompitten
en honing

Warme broodjes
Kroket		 € 6,00
Met twee kroketten, sla, tomaat en komkommer
Keuze uit mosterd of mayonaise		

Frikandel		 € 6,00
Met twee frikandellen, sla, tomaat, komkommer		
en mayonaise		

Gehaktbal uit eigen keuken		 € 7,50
Met een gehaktbal, sla, komkommer, tomaat,		
gebakken uitjes en joppiesaus		

Schuttershof		 € 7,00
Met gehakt, kaas, ui en plezantsaus. Uit de oven		

Knosti		 € 8,00
Met maar liefst drie boterhammen, rucola, kaas,		
spek, roomkaas, ham, gerookte kip, rode ui,		
paprika en tomaat		
Geserveerd met royal-saus		

Brie		 € 7,00
Met brie, rucola, walnoten, ananas, pijnboompitten
en honing.		

Gebonden tomatensoep

€ 5,50 / € 3,50

Dagsoep

€ 5,50 / € 3,50

Onze bediening kan u vertellen welke soep wij		
vandaag serveren. 		

Seizoenssoep 		

Onze bediening kan u vertellen welke seizoenssoep wij
vandaag serveren. Wisselende prijs.		

Voorgerechten
Stokbroodje kruidenboter/aioli		 € 4,50
Plankje brood met huisgemaakte kruidenboter en aioli

Nacho’s		 € 4,25
Met roomkaas, pesto, chilisaus en geraspte kaas		

Een ei hoort erbij!
Uitsmijter ham en kaas		 € 8,50
Twee sneetjes brood, gekookte ham, jonge kaas
en drie eitjes. Geserveerd met een flinke 		
garnering. Uiteraard kunt u ook een uitsmijter		
bestellen met enkel ham of kaas.		

Uitsmijter spek en kaas		 € 9,00
Twee sneetjes brood, gebakken ontbijtspek, jonge
kaas en drie eitjes. Geserveerd met een flinke 		
garnering. Uiteraard kunt u ook een uitsmijter 		
met enkel spek bestellen.		

Rundercarpaccio		 € 9,00
Klassieke rundercarpaccio met rucola, 		
zongedroogde tomaten, grana padano,		
pijnboompitten en truffelmayonaise. 		
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter		

Kaaskroketjes		 € 5,50
Met een kleine salade, mosterd en 		
kruidenboter		

Scampi’s		€ 10,00
Scampi’s gebakken en geserveerd in		
huisgemaakte knoflookolie met rucola en prei, op een
bedje van sla en citroen geserveerd met stokbrood

