HAPJES & TAPAS KAART

genieten
begint hier...
€ 22.50 per persoon onbeperkt
Al onze gerechten worden met liefde en zorgvuldig
gekozen producten bereid. Geniet van al het
eerlijke en heerlijke van deze kaart!
Heb je allergieën of speciale wensen?
Meld het ons.

Geen zin in hapjes & tapas?
Kijk voor de specials op de krijtborden
of vraag jouw gastvrouw of -heer.
Telefoon (0519) 724 221
www.schreiershoek.nl

HAPJES & TAPAS
VLEES

Rundercarpaccio en frisse dressing
Salade van rosbief en truffel-mayonaise
Kalfs rib eye
Black Angus mini burger
Stoofpot van rund en rode wijn
Black Angus beef spies, gegrild
Krokante kip chili
Saté spies met kroepoek
Hartige taart van zuurkool en rookworst
Gebakken varkenshaas omwikkeld in spek
Spareribs, ingesmeerd met BBQ saus

Proost!
Check de bierkaart voor een heerlijk pilsje of
speciaalbiertje wat uitstekend combineert bij
de vlees gerechten!
Spelregels
Inderdaad, voor maar € 22.50 per persoon
mag je zoveel rondes bestellen als je maar op
kunt. Twee gerechtjes per ronde per persoon.
Bestel wel pas weer nieuwe als je de oude op
hebt gegeten. Het dessert zit niet bij de prijs in.
Geniet en buen provecho!

HAPJES & TAPAS
VIS

Carpaccio van gerookte zalm dille-mayonaise
Salade van tonijn en bieslook
Zalmtartaar met rucola-olie
Toast gerookte makreel
Gemarineerde gamba’s in knoflook
Gebakken roodbaars met paprika crème
Zalmfilet op de huid gebakken, uit de oven
Inktvisringen met limoendip
Garnalen in tempurabeslag

Vis bij de wijn
Ben jij een vis liefhebber? Vraag jouw
gastvrouw/heer voor een goede ﬂes wijn
bij deze gerechtjes, zorg ervoor dat het nog
lekkerder wordt!
Wist je wel?
Dat elke vis smaakpapillen heeft aan de
binnen- én buitenkant van hun bek? Dus
voordat een vis voedsel in zijn bek heeft, weet
hij al hoe het smaakt.

HAPJES & TAPAS
VEGA

Brood met smeerels
Salade van geitenkaas, honing en walnoot
Bruschetta
Gemarineerde olijven
Wrapje van groentes en roomkaas
Drie loempia’s chili
Patatas brava met aioli
Hartige taart van pompoen en paddestoelen
Nacho’s met kaas, bosui & cherrytomaat
Friet met eigen saus

Vers!
Alle (vegetarische) gerechten worden met
dagverse groente en veel aandacht bereid!
Iets te vieren?
Het Paviljoen is naast het serveren van lunch,
hapjes&tapas ook uitermate geschikt voor het
organiseren van een verjaardag, familie, bruiloft
of personeelsfeest. Jij geeft je wensen aan en wij
maken een passend programma voor je!
Vraag gerust naar de mogelijkheden!

HAPJES & TAPAS
DESSERTS
Crème brûlée classic
Parfait van Tony Chocolonely
Bolletje ijs naar keuze met slagroom (€ 2.50)
Noten Brownie met stracciatella ijs
€ 5.Proeverij van de patissier voor 2 pers.
€ 9.50
Wist je wel?
Dat de naam Schreiershoek oorspronkelijk
gebaseerd is op een waar gebeurd verhaal?
Op de plek waar jij nu zit namen vroeger
de vrouwen afscheid van hun mannen die
uitvoeren naar zee. Toendertijd was dit de
ideale hoek om de schepen te zien wegvaren
uit de zeehaven van Dokkum maar ook de
plek voor vrouwen en kinderen om hun man
of vader weer te zien verschijnen aan de
horizon. Maar vaak kwam men niet terug
door de ruwe zee en slecht gebouwde
schepen. ‘Schrei’ staat voor verdriet en geluk.
Stel je eens voor…
Het gehele jaar open!
Ook na de zomer blijven we open!
Op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
ben je van harte welkom!

HAPJES & TAPAS
KIDS

Luchtige pannenkoek naturel € 4.50
Kroket of frikadel € 2.50
Kipnuggets € 2.50
Friet € 3.-

Kindermenu

Friet met snackje naar keuze en appelmoes,
als toetje een raket
€ 7.50

Kinderfeest!
Bij Schreiershoek Recreatie kan je voor
aantrekkelijke prijzen, leuke, sportieve en
ontspannen kinderfeestjes organiseren.
Kanoën, varen of op de grote rondvaartboot
en na de tijd lekker eten aan de picknicktafels!
Alles op maatwerk! Springkussen erbij?

Wist je wel?
Dat je hier ook cadeaubonnen kunt kopen?
Naar jouw gewenst bedrag!
Verras je vriend/vriendin of familie!

