Gezond en lekker eten van restaurantkwaliteit
op jouw eigen keukentafel!
GENIET THUIS VAN AL HET LEKKERS DAT ’T SCHIPPERSHUIS TE BIEDEN HEEFT
----------------------------

De komende 3 weken (op vrijdag, zaterdag & zondag) serveren wij
gerechten en menu’s in afhaal- en bezorgvarianten van 17:00 – 21:00.

Bestel 3-gangen voor € 25,00
Stel je eigen menu samen! Bestel dit voor 16:00
THUIS MENU’S
Voorgerechten - € 8,50*


Vlees: steak tartaar
Geserveerd met cornichon, zilver ui, ei, toast, groene curry mayonaise & kappertjes
Handeling: geen



Vis: tonijn niciose
Geserveerd met lapsang zout, krielaardappel, olijf, rode ui, ansjovis mayonaise & ijsbergsla
Handeling: geen



Warm (vega): bietenrisotto
Geserveerd met granny smith, geitenkaas, sinaasappel dragon saus, rode biet, sinaasappel
Handeling: opwarmen

Hoofdgerechten - € 15,00*


Vlees: runder shortrib
Geserveerd met witlof, champignons, chimichurri & een eigen vleesjus
Handeling: opwarmen



Vis: gebakken zalmmoot
Geserveerd met hutspot & beurre blanc van gezouten citroen
Handeling: bakken & opwarmen



Vega: gegrilde knolselderij
Geserveerd met gerookte bospeen, kriel aardappel, knolselderij BBQ saus
Handeling: opwarmen

De volgende garnituren worden bij de hoofdgerechten geserveerd:
 Salade
 Rode biet met rozemarijn
 Aardappel gratin
Optioneel:
 Friet met mayonaise, curry of ketchup - € 3,50

Desserts - € 5,00*




Cheese cake met aardbeien compote
Appeltaart met slagroom
Chocolade brownie met walnoten, rozijnen en mango compote
Handeling: geen

*Bestel 3-gangen voor € 25,00
(voorgerecht, hoofdgerecht, dessert)
DIVERSEN


Soep - € 5,50
Keuze uit lente-ui, tomaat of erwt
Handeling: geen



Brood met gezouten boter en aioli - € 4,50
Handeling: geen



Schippersplank - € 15,00
Kaas, worst, diverse snacks & brood (voor 2 personen)
Handeling: geen

BROODJES
Deze broodjes worden warm geserveerd (met uitzondering van het belegde broodje)



Broodje hamburger - € 9,50
Geserveerd met burgersaus, ei, spek, kaas, sla & ui



Broodje pulled beef - € 9,50
Geserveerd met tomatensalsa, augurk, atjar & BBQ saus



Broodje runder sauscijs - € 9,50
Geserveerd met pickle saus, koolsalade & krokante ui



Broodje gehaktballen - € 9,50
Geserveerd met mosterd, sla, ui & augurk



Broodje beleg - € 5,00
Keuze uit: kaas, ham, rosbief of zalm
Geserveerd met zoet zure groente, sla & mayonaise

Optioneel:
 Friet met mayonaise, curry of ketchup - € 3,50

1-PAN GERECHTEN
Deze 1-pan gerechten worden warm geserveerd



Kipsaté - € 13,00
Geserveerd met satésaus, atjar, kroepoek, friet & mayonaise



Pasta penne met pesto & kip - € 13,00
Geserveerd met zonnebloempitjes, salade & geraspte kaas



Gehaktballen & hutspot - € 13,00
Geserveerd met spek en eigen vleesjus

BESTELLINGEN
Bestellingen via Whatsapp of telefonisch naar 0611113810
Vermeld de volgende gegevens:
 Naam
 Adres**
 Telefoonnummer
 Bestelling
 Belangrijke dieetwensen of allergien
 Afhalen of bezorgen
 Gewenst tijdstip van bezorging**
** alleen bij bezorgen
Wij doen ons best de bestelling op het gewenste tijdstip te bezorgen

BEZORGEN
Wij bezorgen onze gerechten in Terherne & omgeving (binnen een straal van 15 km)
Verdere bezorgingen mogelijk in overleg.
Betaling
Wij sturen een betaalverzoek via Whatsapp. Geen contante betalingen mogelijk.
Bezorgkosten
Alle bestellingen

Terherne
gratis

Bestelling boven de € 30,00
Bestelling onder de € 30,00

Terkaple & Goingarijp (<5km)
gratis
€ 2,50

AFHALEN
Adres
Buorren 69, Terherne
Betaling
Pin

Joure, Akkrum (>5 km)
€ 4,00
€ 4,00

