
Dinerkaart
17.00 UUR - 20.30 UUR

Allergenenkaart
Scan de QR-Code om de allergenenkaart te bekijken of ga naar schatberg.nl/menukaarten

Deutsches Menü
Scannen Sie den QR-Code, um die deutschen Menüs anzuzeigen. Oder besuchen Sie schatberg.de/speisekarten

English menu
Scan the QR code to view the English menus online or go to schatberg.com/menus



Soepen

Voorgerechten

Knolselderijsoep  5,50
Met gebakken spekjes en citroenolie 

Runderbouillon  5,50
Met tijm en madeira

Misosoep   5,50
Met bospaddenstoelen en lente-ui

Tomatensoep   5,50
Met basilicumroom

Alle soepen worden geserveerd met brood en boter.

Bread & Spread   7,50
Oerbrood en mini broodjes met twee dips

Rundercarpaccio  12,75
Met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, 
pittenmix, zongedroogde tomaten en rucola

Geitenkaas tompouce   9,50
Bladerdeeg, mousse van geitenkaas, 
gemarineerde gele biet, Little Gem sla en 
mango vinaigrette

Garnaal & Gamba  11,75
Roze garnalen, een gamba kroketje, eiercrème, 
roggebroodcrumble en cress 

Zalmcocktail  11,75
Gepocheerde zalm met cocktailsaus, 
gefrituurde kappertjes en een sla garnituur. 

Alle voorgerechten worden geserveerd met 
brood en boter.

33-gangen menu Soep, hoofdgerecht en dessert 31,75
Keuze uit alle gerechten op de kaart m.u.v. 
voorgerechten

Voorgerecht, hoofdgerecht  37,50
en dessert  
Keuze uit alle gerechten op de kaart m.u.v. soepen

Combineer onze gerechten tot een voordelig menu! 
Bij een 3-gangen menu kun je kiezen uit een voor-
gerecht of soep, een hoofdgerecht en een dessert. 



Ted-menu 
SPECIAAL VOOR DE TIENERS!

Frites met een snack naar 

keuze, fritessaus en een 

gezonde bite!

Keuze uit: 
• Frikandel XL  |  7,75
•  Broodje hamburger met sla, tomaat, 

augurk & hamburgersaus  |  8,25

Hoofdgerechten
Varkensrack  21,75
Met grove mosterdsaus, seizoensgroenten 
en frites

Kalfsentrecote  24,75
Met truffelsaus, seizoensgroenten en frites

Doradefilet  24,75
Met tomaten-hollandaise saus, seizoensgroenten 
en frites 

Kabeljauwfilet  22,50
Met kreeftensaus, seizoensgroenten en frites

Ravioli   19,75
Met vierkazensaus, rucola, Parmezaanse kaas 
en brood

Varkensschnitzel  17,50
Met gebakken champignons en uien, 
champignonroomsaus en frites of reibekuchen

Runderburger  17,75
Op een pretzel brioche met bacon, sla, truffel-
mayonaise, cheddar, coleslaw, een maiskolf en 
frites

Spareribs  23,75
Met sweet-chilisaus, coleslaw, een maiskolf 
en frites

Krokante kip salade  16,50
Met gemengde sla, krokante kip, mango, notenmix 
en honing-mosterddressing 

Geitenkaas salade   16,50
Met gemengde sla, lauwwarme geitenkaas, 
honing, frambozendressing en geitenkaasbites
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Alle salades worden geserveerd met brood en boter.



Pizza Pulled Chicken  14,00
Met pulled chicken, rode ui, paprika, champignons, 
barbecuesaus en kaas

Pizza Carne  14,00
Met salami, ham, champignons, rode ui, paprika, 
tomatensaus en kaas

Nagerechten

Pizza's
Pizza Caprese   12,50
Met cherrytomaatjes, mozzarella, basilicum 
en pesto

Pizza Tonno  13,50
Met tonijn, rode ui, olijven, tomatensaus en kaas

Witte chocolademousse  7,50
Met mango espuma, mango sorbet, 
schuimstaafjes en gemarineerde mango

Panna cotta  7,50
Met citroen, sinaasappelsaus, citroen crumble 
en kokosijs

'Go Nuts'  7,00
Met vanille ijs, hazelnootijs, saus van Nuts, 
gekarameliseerde noten en slagroom 

Shared dessert  8,75 p.p.
Rondje desserts, vanaf twee personen te bestellen 

Koffie De Schatberg  6,75
Met Zaerums koffielikeurtje en een lekkernij

= Vegetarische gerechten     = Veganistische gerechten

Heb je een allergie? 
Scan de QR-code op de voorkant van deze menukaart 
om de allergenenkaart te bekijken

QR-Code
Scan de QR-code op tafel om meer foto's te zien 
van gerechten of om te bestellen. 


