SCHELL
- LUNCH -

- SOEP -

tot 17:00 uur te bestellen

Gehaktbal

naar familierecept, met
ambachtelijk brood
of met frites en salade + 3

		

7

Tosti XL 			

7

extra grote pantosti
met ham en kaas

Hummus 			

met geroosterde groenten
keuze uit bruin of wit desem brood

Uitsmijter 			
Kaas 		
Ham		
Spek		

7

7

+1
+1
+1

6

Paddestoelensoep

6

geserveerd met een
kaasbroodje
gevuld met kastanjechampignons en portabello

Steak tartaar

12,50

gepocheerd ei, misomayo,
noripoeder, aardappelkrokantjes
en toast

Escargots		

6

drie verschillende smeersels

11,00

5st

4

Bittergarnituur 12st

8,50

Bittergarniuur 18st

12
6,50

Portie kaas

ons advies: 19 crimes +6,50

3

Olijven
Pata Negra 100gr.

ons advies: glaasje prosecco +6

13,50

Schwarzwalder 100gr.
ons advies: Ardberg whiskey,
rijk aan turf + 8

Coppa di Parma 100 gr.

warm uit de oven.
blauwe kaas, roze peperkorrels,
bieslook en uienchips

Babi pangang
hoisin, zwarte knoflook,
lenteui en kroepoek

8,50

21,00

Een stuk vergeten vlees uit de achterpoot
van het rund. Dit stuk “peesend” heeft
hard gewerkt, wat er voor zorgt dat het
vlees zacht is. Geserveerd met geroosterde
groenten, gepofte knoflookjus, knapperige
quinoa en verse frites
béarnaise, pommes duchesses en
gemengde salade
rib-eye 330 gr. +5

Patat stoof			
in rodewijn gestoofd rundvlees,
met verse frites en gemengde salade

8,50

Met de diverse
ingrediënten die wij in
huis hebben, maken
wij graag een
vegetarisch gerecht naar
uw smaak.

16,50

Eisbein 				
32,50
bereidingstijd 35 minuten.
aardappelpuree, geroosterde
suikersla en rode ui

Kipfilet supreme 		

17,50

Thuis bij Schell burger

14,00

ratatouille, fregola en arrabiatasaus

7
7

Bistecca plancha 		

Rib-eye 250gr.			
24,50

- VOOR -

Portabello

Broodplank		

uit eigen worstmakerij

Uiensoep

wijngaardslakken,
kruidenboter en wit desembrood

- BORREL Bitterballen

- HOOFD -

broodje burger van 100% premium
kwaliteit rundvlees met belegen kaas, kropsla,
tomaat, augurk, gesmoorde uitjes, Schellsaus,
verse frites en coleslaw
extra uitgebakken bacon + 1
extra burger + 4,50

Vis van de chef 			
wisselende vis, wisselende prijs

- NA Kaasplankje 			
variërende kazen

13,50

9,50
Miserable 				
Extra verse frites 		
+ 4,50
Extra geroosterde groenten + 4,00
Extra gemengde salade
+ 3,50

amandelbiscuit met botercrème

Boerenmeiden 			

8,50

Appeltaart

5,00

abrikozen op brandewijn met
baba cake
met vers geslagen room

		

