
BORREL
KAARTKipnuggets

GEFRITUURDE SNACKS.

LUXE BORRELHAPPEN.

Mini frikandelletjes

Kalfsbitterballen

Kaastengels

Vlammetjes

Mini loempia's

Minikaassouflés

Hot bites

Quattro mix

4,90

4,90

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

6 stuks. De pittige hap geserveerd 
met chilisaus. 

8 stuks. De Aziatische hap geserveerd 
met chilisaus. 

8 stuks. De gepaneerde kaashapjes 
geserveerd met chilisaus. 

8 stuks. Malse stukjes gepaneerde 
kipfilet geserveerd met chilisaus.

8 stuks. Een mix van kipnuggets, 
hot bites, loempia’s en kaassouflés. 
Geserveerd met mayonaise en 
chilisaus.

Vegetarisch of vegetarisch te bestellen.

'Golf' balletjes 6,90

Butterfly Garnalen

Schinkels borrelplankje

Spicy jackets

6,90

9,90

10,90

8 stuks. Malse stukjes gepaneerde 
kipfilets uit de frituur met chilisaus.

6 stuks. Gehaktballetjes naar ons 
recept; licht pikant. Geserveerd met 
verse tomatensaus.

8 stuks. Gefrituurde garnalen 
geserveerd met chilisaus.

Stukjes jonge kaas, salami, 
huisgemarineerde olijven, A’damse 
uien en cornichons. 

Pikante wedges met sla, gesmolten 
kaas, knoflooksaus en pikante kip. 
Voor 2 personen.

Een extra sausje bij je borrelhap? Laat het ons 
weten. (+0,50)

8 stuks. De kleine variant met mayo

8 stuks. Lekker bij de borrel met 
mosterd. 

6 stuks. Geserveerd met chilisaus. 

.BORREL

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.



LUNCH
12.00

LUNCHGERECHTEN

BOEREN BOTERHAMMEN.

Onze huisgemaakte soep

Uitsmijter ham of kaas

Brioche Szechuan

Uitsmijter de luxe

Kalfskroketten met soep

12-uurtje Schinkelshoek

Gemengde salade kaas

5,50

6,90

7,90

9,90

9,90

10,50

10,50

Ham of kaas

Kalfskroket

Gezond

Huisgemaakte eiersalade 
met oude kaas

Tosti ham en kaas

3,80

3,90

4,90

5,50

4,50

Vegetarisch of vegetarisch te bestellen.

De wisselende soep van de chef met 
een sneetje brood. 

Drie gebakken eieren met ham of 
kaas. Spek of extra kaas erbij? (+1,00)

Huisgemarineerde kipdij op een 
Oosterse wijze met ui, champignons, 
frisse sla en rauwkost.

Drie gebakken eieren met ham, kaas, 
gebakken champignons, uien en spek.

Twee kalfskroketten op brood. 
Geserveerd met een kopje 
huisgemaakte soep van de chef.

Onze huisgemaakte soep met een 
gebakken ei op brood met ham of 
kaas en een kalfskroket op brood.

Op een brioche broodje met frisse sla, 
gemarineerde uien en tomaat en onze 
burgersaus van het huis.

Flinterdun gesneden biefstuk met 
kappertjes en huisgemaakte mosterd-
pesto dressing.

Geserveerd met huisgemarineerde 
olijven, mosterd-pesto mayonaise, 
kaas en chilisaus.

.LUNCH

Geserveerd met mosterd. 

Ham, kaas, gekookt ei en gemengde 
salade. 

Enkel ham of enkel kaas? Laat het ons 
weten.

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.

Keuze uit wit of bruin brood. Besmeerd met onze 
huisspread.  Liever een stokbroodje of zacht 

puntje i.p.v. ons witte en bruine brood? (+0,50)

Schinkelburger classic

Carpaccio

8,90

11,00



OM NA TE TAFELEN.

DINER
17.00

VOOR DE EERSTE TREK.

IETS TE VIEREN?

HOOFDGERECHTEN.

SCHINKELS SPECIALITEIT.

Brood met smeersels

Voorgerecht van de chef

Boerenschnitzel (200g)
Diamanthaas in de jus

Diamanthaas de luxe
Kaassouflé van de chef

Kipdijsaté in een kommetje

Schinkelburger de luxe

4,30

5,50va.

14,90
16,90

18,90
14,90

15,90

15,90

Bent u op zoek naar een locatie voor een 
verjaardag, jubileum, bedrijfsuitje, familie-
feest of bruiloft? 

Brasserie Schinkelshoek heeft voor iedere 
gelegenheid ruimte! Voor meer informatie 
kunt u ons altijd aanspreken. U kunt ook een 
afspraak maken door te bellen naar 
010-4602139 om u persoonlijk te woord 
te staan. Uiteraard kunt u ook een e-mail 
sturen naar info@golfbaanschinkelshoek.nl

Vegetarisch of vegetarisch te bestellen.

Knapperig stokbrood met 
huisgemaakte kruidenboter en 
smeersel of salsa van de chef. 

Naast onze verse dagsoep maakt 
onze chef ook regelmatig diverse 
andere voorgerechten. 

Lekker met gebakken uien, spek en 
champignons. In jus zoals die volgens ons ‘heurt’.

Diamanthaas met gebakken spek, 
uien en champignons. 

Keuze uit peperroom-, champignon- 
of straganoffsaus.

Soufflé uit eigen keuken met 
gebakken champignons, ui en 
groenten.

Huisgemarineerde kipdijsaté. 
Geserveerd met kroepoek, frites en 
huisgemaakte atjar.

Geserveerd met een frisse koolsalade, 
chili en knoflooksaus.

Vanille roomijs, chocoladesaus en 
slagroom.

De chocoladecake moet circa 12 minuten 
de oven in. Het wachten zeker waard!

Keuze uit Irish-, French-, Spanish-, Italian-, 
Schrobbelèr- of Vlaardingse coffee. 

Huisgemaakte black Angus burger 
met gebakken uien, spek en 
champignons op een brioche met 
frisse sla, gemarineerde uien en 
tomaat en burgersaus van het huis.

.DINER

Spareribs

Ouderwetse dame blanche

Lavacake

Special coffee

18,90

5,90

6,90

8,00

Gezien we liever niets willen verspillen, 
serveren wij onze hoofdgerechten en 

specialiteiten met een schaaltje gemengde 
salade en frites per tafel. Heeft u meer trek? 

Geen probleem laat het ons weten. 

Onze biefstukjes worden altijd medium/rare 
gebakken en geserveerd met extra brood om 
lekker in de jus te dopen.

Liever een sausje? 1,50

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.




