MENUKAART

OVER ONS
Welkom bij Brasserie Schinkelshoek.
Gelegen aan een 27-holes golfbaan in het
midden van het groen en de rust van de
Zuidbuurt.
Of u nu terugkomt van een golfronde, aan het wandelen of
fietsen bent in de omgeving; iedereen is meer dan welkom!
Geniet van een koffie (met wat lekkers erbij) in de zon op
het terras. Of van een lunch, borrel of diner in de brasserie!
Wist u dat de brasserie ook dé locatie is voor uw feesten en
partijen? Achter ons menu kunt u meer informatie vinden
over de arrangementen die wij bieden.
Heeft u vragen? Spreek een van ons aan!

Vegetarisch of vegetarisch te bestellen
Openingstijden:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:		
Zaterdag:
Zondag:

10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 23.00 uur
10.00 - 23.00 uur
09.00 - 20.30 uur
09.00 - 20.30 uur

Lunch: 		
Diner: 		

12.00 - 17.00 uur
17.00 - 20.30 uur

LUNCH
12.00
BROODJES
Brioche kipdijsaté

8.90

kipdijsaté | pindasaus | sla | tomaat |
komkommer | atjar
Brioche Piripiri

8.90

pikante kipdij | sla | tomaat | komkommer
Brioche kalfs- of groentekroket

4.90

kalfs- of groentekroket | mosterd
Brioche eiersalade en oude kaas

6.90

ei | oude kaas | gemarineerde uien | sla |
komkommer
Portie frites met mayonaise
bij uw broodje?

+ 4.00

BURGERS
Onze huisgemaakte hamburgers worden bereid met vers Black Angus gehakt en deze worden altijd medium/rare gebakken. Extra
lekker lunchen? UPGRADE uw hamburger en maak er een dubbele van! (+ 4.90).

Classic burger

8.90

gebakken uien | tomaat | sla | komkommer |
mosterdsaus
Mexican style burger

12.90

kaas | gebakken uien | spek | jalapeño pepers |
tomaat | sla | komkommer | mosterdsaus

Cheeseburger

10.90

kaas | gebakken uien | sla | tomaat | komkommer |
mosterdsaus

Moving Mountain classic burger

9.90

gebakken uien | sla | tomaat | komkommer |
mosterdsaus

Moving Mountain cheeseburger

10.90

kaas | gebakken uien | sla | tomaat | komkommer |
mosterdsaus
De dressing over de gemengde sla en onze rauwkost kunnen
sporen van pinda bevatten. Heeft u een allergie? Vraag naar onze
allergenenkaart

LUNCH
12.00

6.50

Tomatensoep van het huis
huisgemaakte tomatensoep | boerenboterham
maïsbrood

6.50

Mosterdsoep van het huis
huisgemaakte mosterdsoep van Dijon- en Colman’s
mosterd | knoflook | boerenboterham maïsbrood

11.90

Rundercarpaccio

rundercarpaccio | grana padano | gemarineerde uien |
kappertjes | mosterddressing | maïs- of waldkornbrood

Uitsmijter

va. 6.90

Belegd met ham en/of kaas
Belegd met meegebakken ham en/of kaas
Belegd met meegebakken spek
Schinkelshoek met spek, uien en champignons

+ 1.50
+ 2.50
+ 3.00
+ 5.00

Schinkelshoek 12-uurtje

10.90

kleine tomaten- of mosterdsoep |
boerenboterham kalfskroket | 1/2 uitsmijter ham
of kaas (meebakken? + 1.50)

Maaltijdsalade van de chef
(kip of kaas)

11.00

licht pikante kip of jonge kaas | sla | tomaat | dressing
| rauwkost | boerenbrood

Boerenboterham gezond

5.50

ham | kaas | ei | rauwkost | mosterddressing |
maïs- of waldkornbrood

Boerenboterham kalfs- of
groentekroket

3.90

kalfskroket of groentekroket | mosterd | maïs- of
waldkornbrood

Boerenboterham ham of kaas

3.80

ham of kaas | maïs- of waldkornbrood

Tosti ham/kaas, ham of kaas
keuze uit ham en kaas of alleen ham of alleen
kaas | maïs- of waldkornbrood

De dressing over de gemengde sla en onze rauwkost kunnen
sporen van pinda bevatten. Heeft u een allergie? Vraag naar
onze allergenenkaart

4.50

BORREL
12.00
Portie jong belegen kaas

3.90

jong belegen kaas | mosterd

Portie kaas oud

4.90

oude kaas | mosterd

Portie salami

4.90

pittige salami | mosterd

Schinkels borrelplank*

4.90 p.p.
va. 2 pers

pittige salami | kaas | mosterd | huisgemarineerde
olijven | cornichons | A’damse uien | nootjes |
tortilla chips | dipsaus

Schinkels borrelplank de luxe*

5.50 p.p.

va. 4 pers
vers gebakken stokbrood | kruidenboter | tapenade |
sliced korn bread | huisgemarineerde olijven | mini luxe
kroketten | cornichons | A’damse uien | kaas | nootjes |
tortilla chips | dipsaus

* Te bestellen tijdens de openingstijden van de keuken,
tot 20.00 uur.

SNACKS
Kipnuggets

8 stuks | chilisaus

4.90

Mini frikandellen

8 stuks | mayonaise

4.90

Kalfsbitterballen

8 stuks | mosterd

6.90

Kaastengels

6 stuks | chilisaus

6.90

Vlammetjes

6 stuks | chilisaus

6.90

Mini loempia's

8 stuks | chilisaus

6.90

Mini kaassoufflés

8 stuks | chilisaus

6.90

Quattro Mix

6.90

2x kipnuggets | 2x vlammetjes | 2x mini loempia’s |
2x mini kaassoufflés | mayonaise | chilisaus

Butterflygarnalen 8 stuks | chilisaus

6.90

DINER
17.00
VOORGERECHTEN
6.50

Tomatensoep van het huis
pomodori tomaten | ui | boerenboterham maïsbrood

6.50

Mosterdsoep van het huis

huisgemaakte mosterdsoep van Dijon- en Colman’s mosterd |
knoflook | boerenboterham maïsbrood

11.90

Carpaccio
rundercarpaccio | grana padano | gemarineerde uien |
kappertjes | mosterddressing

6.50

Slices kornbread uit de oven
maïsbrood | kaas | spek | ui | kruiden | pittige tomatensalsa

Brood met smeersels

va. 3.70

stokbrood | kruidenboter | tapenade

Salade van de chef (kip of kaas)
licht pikante kip of jonge kaas | sla | tomaat | dressing |
rauwkost | boerenbrood

9.90

DINER
17.00
BURGERS
Classic burger

12.90

gebakken uien | tomaat | sla | komkommer |
mosterdsaus | frites | salade

Mexican style burger

16.90

kaas | gebakken uien | spek | jalapeño pepers |
tomaat | sla | komkommer | mosterdsaus | frites |
salade

Cheeseburger

14.90

kaas | gebakken uien | sla | tomaat | komkommer |
mosterdsaus | frites | salade

Moving Mountain classic burger

13.90

gebakken uien | sla | tomaat | komkommer |
mosterdsaus | frites | salade

Moving Mountain cheeseburger
kaas | gebakken uien | sla | tomaat | komkommer |
mosterdsaus | frites | salade

14.90

HOOFDGERECHTEN
Kipdij piripiri Schinkelshoek

15.90

kipdij pikant | uien | frites | salade

Vispannetje van de chef

15.90

vis | ui | pesto-mosterdsaus | frites | salade

Wienerschnitzel van de chef

14.90

Het is maar een weetje. Wij hebben een
hekel aan verspilling! Dus wij geven bij
al onze hoofdgerechten een bescheiden
portie gemengde salade, gebakken frites
en wat verse groenten op het bord.
Indien u nog wel wat extra frites,
salade of groenten lust, dan kunt u
dit bijbestellen. Zo dragen wij ook ons
steentje bij.

varkensschnitzel | groenten | frites | salade

Cordon bleu van de chef

Eetsmakelijk!
16.90

schnitzel | kaas | ham | frites | salade

Kipdijsaté uit het pannetje

15.90

Maak uw hoofdgerecht compleet met:

kipdijsaté | pindasaus | huisgemaakte atjar |
kroepoek | frites | salade

Spareribs Schinkelshoek

19.50

gekruide spareribs | uien in chilisaus | frites | salade

Waardse biefstuk in de jus
Onze specialiteit | biefstuk | jus | maïsbrood | frites |
salade

19.90

Stroganoffsaus

+2.40

Pepersaus

+2.40

Champignonroomsaus

+2.40

Gebakken uien en/of champignons

+2.40

Gebakken uien, champignons en spek

+2.90

De dressing over de gemengde sla en onze rauwkost kunnen sporen van pinda bevatten. Heeft u een
allergie? Vraag naar onze allergenenkaart

DINER
17.00
KIDS MENU
Mini hamburger

7.50

mini hamburger | frites | appelmoes | mayonaise

Kipdij sweet & sour

7.50

kipdij in een zoetzuur sausje | frites | appelmoes |
mayonaise

Mini kipdijsaté

7.50

kipdijsaté | pindasaus | frites | appelmoes | mayonaise

Snacks met frites

7.50

5 mini frikandellen of 5 kipnuggets | frites |
appelmoes | mayonaise

Schatkistje als dessert

1.50

Deze gerechten zijn alleen te bestellen
voor de kids tot en met 12 jaar.

DESSERT
Dame Blanche

7.90

vanilleroomijs | slagroom | chocoladesaus |
oreokoekkruimels
Stracciatella roomijs

7.90

vanilleroomijs | chocola | slagroom
Citroenroomijs

7.90

citroenroomijs | slagroom
Stroopwafelroomijs

7.90

Goudse stroopwafelroomijs | slagroom
Amarena-kersenroomijs

7.90

amarena-kersenroomijs | slagroom
Koffie PLUS

3.90

koffie naar keuze | zoetigheid | likeurtje
Dessert van de chef

7.90

surprise dessert | op basis van roomijs

ECHT HUISGEMAAKT
ECHT LEKKER!

WIST U DAT
SCHINKELSHOEK
DÉ LOCATIE IS
VOOR AL UW
FEESTEN EN
PARTIJEN?
Zowel voor lunch, borrel als diner hebben wij
verschillende mogelijkheden om uw dag met uw
gezelschap compleet te maken. Geniet bij Golfbaan
en Brasserie Schinkelshoek.
Wij bieden ook verschillende golfclinics aan
waar u onder begeleiding van onze getrainde en
enthousiaste golfinstructeurs aan de slag gaat
met de beginselen van de golfsport.

LUNCH
BUFFET

»
»
»
»
»
»
»

Dik gesneden maïs- en waldkornbrood
Assortiment zachte en hartige en zoete 		
mini broodjes
Kandijkoek, beschuit en knäckebröd
Vleeswaren als schoudersham, kipfilet 		
en cervelaat
Huisgemaakte filet Américan
Jong belegen en oude kaas
Diverse zoetwaren
à 19.50
per persoon

Wist u dat u ons lunchbuffet ook uit kunt breiden met
bijvoorbeeld:
» Kalfskroketje (+ 2.50 p.p.)
» Gerookte zalm (+ 3.90 p.p)
» Roerei met spek en ui (+ 2.90 p.p.)
» Gebakken champignons met ham en ui (+ 4.00)

FEEST ARRANGEMENT
Iets te vieren? Dit is uiteraard ook mogelijk
in onze brasserie! We schuiven de tafels
aan de kant, zodat de voeten van de vloer
kunnen. U kunt uw gasten onbezorgd in de
watten leggen met ons complete feest
arrangement.
Bittergarnituur & frites

Op iedere tafel plaatsen wij:
» Huisgemarineerde olijven, nootjes en zoute
koekjes
Tevens gaan wij gedurende de avond rond met:
» Kalfsbitterballen
» Mini loempia's
» Mini frikandellen
» Vegetarische vlammetjes
We sluiten de avond af met Vlaerdinger frites met
truffelmayonaise
à 9.50
per persoon

Liever een uitgebreider arrangement en
iets meer luxe gedurende de avond? Wij
denken graag met u mee en vraag naar ons
luxe bittergarnituur & frites!

DINER
ARRANGEMENT
Als groep (vanaf 20 personen) met elkaar
in de avond dineren? Maak een keuze uit
onze gevarieerde buffetten of à la carte
mogelijkheden.
Zo bieden wij onder andere:

» Satébuffet, à 24.90 p.p.
Malse kipdijdsaté bereid op Indonesische en op
Oosterse wijze. Begeleid met nasi, bami, frites,
stokbrood, kruidenboter, kroepoek en uiteraard onze
huisgemaakte zuren.
» Barbecuebuffet, à 19.90 p.p.
Relaxed op het terras aan het water met uw
gezelschap in de avondzon genieten van verschillende
vleessoorten, salades, brood, frites, smeersels en
verschillende sauzen.
» Italiaans buffet, à 26.50 p.p.
Buona sera! Fan van de Italiaanse keuken? Kies dan
voor het buffet vol antipasti, verschillende pasta
gerechten en vleessoorten.
» Frans buffet, à 26.50 p.p.
Geniet van de klassieke keuken met een Frans buffet.
Van brood met smeersels tot salades naar een
klassieke ratatouille met verschillende Franse vleesen visgerechten. Bon apetit!

» Schinkelshoekbuffet, à 29.50 p.p.
Liever een beetje van alles? Geniet van ons
unieke Schinkelshoek buffet. Heerlijke broden
met smeersels, frisse salades en verschillende
vleesgerechten met groenten, roseval aardappelen
en maïskolfen.

U kunt uw buffet of barbecue ook
uitbreiden!
Kies voor een shared starter en/of dessert.
Start uw diner met diverse voorgerechten
op tafel om met elkaar te delen. U kunt uw
diner op dezelfde wijze afsluiten met kleine
desserts.

Voor meer informatie vraag naar onze
arrangementenmap. We houden namelijk
van een persoonlijke benadering en denken
graag met u mee om uw dag, middag of
avond zo passend mogelijk te maken!

GOLFUITJE
ORGANISEREN?

Maak uw bezoek aan Schinkelshoek
compleet met een golfclinic!
» 1 uur à 17.50 per persoon
Leer in 1 uur onder begeleiding van onze getrainde en
enthousiaste instructeurs de beginselen van het golfspel.
» 2 uur à 29.00 per persoon
Leer in het eerste uur de beginselen van het golfspel om in
het tweede uur de competitie met elkaar aan te gaan!
» 2,5 uur a 35.00 per persoon
Leer in het eerste uur de beginselen van het golfspel
en ga in het tweede deel de strijd met elkaar aan in een
wedstrijd!

