Ontbijt tot 12.00 uur
DJAYRO KINDERONTBIJT
Toast, gekookt ei, broodje met beleg, Fristi of chocomel
STANDAARD ONTBIJT
Diverse soorten broodjes met ham/kaas jam, gekookt ei en de keuze uit
koffie of thee en jus d‘orange of melk
SCOOP ONTBIJT
Standaard ontbijt & croissant en keuze uit omelet, roerei of spek en ei
KJELL ONTBIJT
SCOOP ontbijt met onbeperkt koffie tijdens ontbijt

€ 6,00

€ 8,50
€ 9,75
€ 12,75

Lunchgerechten tot 17.00 uur
Stokbroodje gezond
Ciabatta gesmolten brie, walnoten en honing
Stokbroodje tonijnsalade
Stokbroodje kruidenboter
PAIN d’ARDENNES
Roomkaas, Italiaanse ham, Parmezaanse kaas, rucola sla
Sandwich Scoop
Gebakken spek, sla, tomaat, kaas, komkommer
Sandwich zalm
Gerookte zalm met sla, komkommer, ui en kappertjes
Broodje hamburger geserveerd met frietjes
Broodje Pulled Pork met coleslaw
Plankje met sandwich Pavé Meunier & kopje seizoen soep
Sandwich van twee dikke bruine boterhammen met uitgebakken spek, salade,
tomaat en BBQ-saus.
Lunchplankje
Broodje gezond, kroket met toastbrood en kopje soep

€ 5,85
€ 6,95
€ 6,95
€ 3,70
€ 7,95
€ 6,75
€ 7,95
€11,50
€ 9,25
€10,25

€11,95

Croques tot 17.00 uur
Ham, kaas en spiegelei
Taco met knoflooksaus
Rhodos met gyros en knoflooksaus
Croques Cuba
Reepjes varkenshaasje, kaas, mosterddressing

€ 6,25
€ 7,25
€ 8,95
€ 9,25

Kleine warme gerechten tot 17.00 uur
Kippenpastei huisgemaakt
2 van Dobben kroketten keuze uit brood of frites
Boeren omelet
Uitsmijter Scoop
Kleine saté van gemarineerd varkenshaasje met pindasaus kroepoek en atjar,
keuze uit brood of frites.

€ 7,95

€ 11,25

€ 9,50
€10,25
€ 9,25
€ 8,50
€12,25

Soepen uit eigen keuken
Groentesoep
Tomatensoep
Gegratineerde uiensoep
Seizoensoep

€ 5,95
€ 5,95
€ 6,95

Voorgerechten
Stokbroodje kruidenboter
Garnalencocktail
Rundercarpaccio, met pijnboompitten, Parmezaanse kaas en balsamico dressing
Wrap , met gerookte zalm, crème fraîche en komkommer chutney
Tapas , Rijk gevulde schotel van vlees en vis
een persoon
twee personen

€ 3,70
€11,95
€11,95
€ 9,25
€12,75
€18,95

Vleesgerechten
Gyrosschotel met tzatziki saus
Griekse spiesjes met tzatziki saus
Saté van gemarineerd varkenshaasje met pindasaus, kroepoek en atjar
Mixed grill diverse soorten vlees en dipsauzen
Taco schotel met knoflook saus
Bovenstaande gerechten worden geserveerd met salade en frites

€ 15,00
€ 15,25
€ 16,25
€ 19,25
€ 14,75

Schnitzel
Pepersaus, stroganoffsaus of champignon roomsaus
Varkenshaas
Champignon roomsaus
Kogelbiefstuk
Pepersaus, stroganoffsaus of champignon roomsaus
Tournedos
Pepersaus, stroganoffsaus of champignon roomsaus
Alle vleesgerechten worden geserveerd met warme groenten, salade en frites.

€ 16,50
€ 18,75
€ 20,25
€ 28,75

Visgerechten
Zalm filet
keuze uit: wittewijnsaus of dillesaus
Japanse zalm met sojasaus geserveerd met rijst
Heilbot loins, op de huid gebakken
keuze uit: wittewijnsaus of dillesaus
Kabeljauwhaasje
keuze uit: wittewijnsaus of dillesaus

€19,95
€22,25
€21,25
€19,95

Alle visgerechten worden geserveerd met warme groenten, salade en keuze uit frites of rijst

Pasta’s
Tagliatelle met zalm en kabeljauw
Tagliatelle met kip en spinazie

€ 19,75
€ 18,75

Vegetarisch
Quiche met groenten, salade, gebakken champignons en keuze uit frites, rijst of pasta

€ 16,95

Maaltijdsalades
Onderstaande maaltijdsalades worden geserveerd met brood
Caesar salade met kip, bacon en croutons
Salade Nicoise met tonijn, uien, olijven en boontjes
klein - € 10,95 groot Salade spekjes ,gebakken spek met frambozendressing
Mykonos salade, gyros en tzatziki saus
Salade chili pineapple
Roergebakken kipfilet, met verse ananas, cashewnoten en chilisaus.
Salade scampi

€ 16,50
€ 13,95
€ 13,95
€ 15,75
€ 16,75
€ 18,50

Voor onze kleine gasten.
Frietjes met vissticks
Frietjes met kipnuggets
Frietjes met mini schnitzel

€ 6,75
€ 7,00
€ 7,25

Desserts
Onderstaande desserts worden naar keuze geserveerd met of zonder slagroom
Kinderijs
Pêche Melba
- Vanille ijs met perzik en frambozensaus € 6.00
Coupe Cerise
- Vanille ijs met warme kersen
Dame Blanche
- Vanille ijs met warme chocoladesaus
Coupe Negresco - Vanille ijs, chocolademousse en advocaat
Bananen split
- Vanille ijs met banaan en chocoladesaus
Coupe Scoop
- Diverse soorten ijs met vers fruit
Huisgemaakte chocolade mousse

€ 3,95
€ 6,50
€ 6,75
€ 7,00
€ 7,00
€ 8,25
€ 7,25

Warme Dranken
Koffie
Espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Décafé
Latte Macchiato
Latte Macchiato diverse smaken
Irish Koffie (whiskey)
Spaanse koffie (licor 43)
Limburgse koffie (Els La Vara)
French koffie (Grand Marnier)
Thee – diverse smaken
Verse munt thee
Melk
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom
Seizoen: witte warme chocolademelk met frambozenmousse
Seizoen: Latte Macchiato met boerenjongens

€ 2,25
€ 2,30
€ 2,55
€ 2,60
€ 2,35
€ 3,15
€ 3,55
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 2,25
€ 3,25
€ 2,10
€ 2,50
€ 3,10
€ 3,75
€ 3,85

Frisdranken
Coca Cola, Coca Light
Fanta, Sprite, Spa citroen
Chaudfontaine bruis, Chaudfontaine plat
Tonic, Bitterlemon
Casis, Rivella
Lipton ice tea, Lipton ice tea green
Chocomel, Fristi

€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,35
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60

Vruchtensappen
Appelsap, Jus d’Orange
Verse Jus d ‘Orange

€ 2,60
€ 3,10

Bieren van de tap
Warsteiner 0,2 L
Warsteiner 0,3 L
Seizoen: Hoegaarden witbier
Seizoen: Steenbrugge dubbel bruin

€ 2,25
€ 2,90
€ 3,35
€ 3,95

Bieren onder de kurk
Steenbrugge dubbel bruin
Steenbrugge Tripel
Steenbrugge Blond
Steenbrugge witbier
Erdinger
Palm Royal
Boon Kriek
Wieckse rosé bier
Witte Juffer bier uit Schinveld
Palm Green alcohol vrij
Amstel Radler

6,5 %
8,7 %
6,5 %
5%
5,3 %
7,5 %
5,2 %
4%
7,5 %
0,2 %
0 %/ 2%

€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 4,50
€ 3,45
€ 4,35
€ 3,10
€ 3,20

Huiswijnen
Witte wijn Chardonnay
Rode wijn Merlot
Rose Syrah – grenache
Prosecco
Aperol Spritz
Kirr royal

€ 3,85
€ 3,85
€ 3,85
€ 5,25
€ 5,50
€ 6,95

Gedistilleerd
Jonge jenever ketel no. 1
Oude jenever / bessen jenever / Els La Vera / Vieux
Apfelkorn
Korenwijn
Advocaat met slagroom
Jägermeister
Port rood & wit
Sherry dry & medium
Martini rood & wit
Campari / gin / wodka /Bacardi
Ouzo / pernod / ricard
Johnny Walker red label
Johnny Walker black label
Amaretto
Calvados
Remy Martin V.S.O.P
Martell VS
Courvoisier

€ 2,45
€ 2,45
€ 2,60
€ 2,60
€ 3,00
€ 2,85
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,50
€ 6,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 6,95
€ 5,50
€ 5,50

Grand Marnier
Cointreau
Tia Maria
Drambuie

€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30

