
 

  

Schuttershof verzorgt voor jullie een 

aantal borrelplanken en gerechten. Op de 

achterkant zie je onze mogelijkheden 

staan. 

GERECHTEN DIENT U TELKENS UITERLIJK 

VOOR 12.00 UUR OP WOENSDAG 

VOORAFGAANDE DE BETREFFENDE DAG 

TE BESTELLEN.  

In verband met de avondklok kunnen de 

afhaal-bezorgtijden nog worden 

aangepast. 

Via onze website en Facebook, kun je een 

extra bestelformulier uitprinten. U kunt 

uw bestelling bij ons in de brievenbus 

stoppen of binnen even afgeven. 

 

Het wordt anders dit jaar, maar zomaar 

voorbij laten gaan, kan natuurlijk niet. 

Gelukkig heeft de Raad van Elf een mooi 

programma gemaakt dat zowel 

coronaproof als leuk is.  

Eén ding is natuurlijk wel belangrijk: Zorg 

dat je zelf in je beste carnavalsmood bent. 

Kleren aan, attributen erbij, drankje en 

iets lekkers erbij. Muziekje op de 

achtergrond en ga door tot in de kleine 

uurtjes! ZONDER JOU gaat het natuurlijk 

niet lukken! Maak er iets van. 

Wij willen de feestvreugde wat vergroten, 

dus vergeet niet je bestelling op tijd door 

te geven. 

https://cafeschuttershof.nl/
https://www.facebook.com/Cafe-Schuttershof-163903786979992


 

 

 

chickenwings, kip tika, mini kiploempia, bourgondische 

bitterballen, mini frikandellen, mini hamburger en 

patatas bravas. 

 2 persoons 

 4 persoons 

 

nacho’s, tomaat-basilicum-mozzarella, zalmwrap, 

kipwrap, roggebrood oude kaas, komkommer  

peppadew en eier- en tonijnsalade met dippers. 

 2 persoons 

 4 persoons 

 Ja 

 Nee 

 30 januari  A/B*   uur 

 6 februari  A/B*   uur 

 13 februari A/B*   uur 

 14 februari A/B*   uur 

*Omcirkelen A: afhalen / B: bezorgen 

Afhalen (tot 20.00) en bezorgen kan vanaf 16.00 tot 22.00 

/22.00 uur. Bezorgtijden worden nog met u kortgesloten 

ivm eventuele piekmomenten. 

      **Sixpack met zes speciaalbiertjes in 

carnavalsverpakking bestaande uit twee blonde, 

twee donkere en twee tripel. 

 30 januari  A/B*   uur 

 6 februari  A/B*   uur 

 13 februari  A/B*   uur 

 14 februari  A/B*   uur 

*Omcirkelen A: afhalen / B: bezorgen - **Vul het aantal in 

Afhalen en bezorgen kan vanaf 16.00 tot 20.00 uur. 

Bezorgtijden worden nog met u kortgesloten ivm 

eventuele piekmomenten. 

Het kon natuurlijk niet uitblijven. Wij zouden ongetwijfeld 

een hoofdrol hebben opgeëist in de optocht. Volgend jaar 

is het echt te laat! Daarom lanceren wij voor de gehele 

carnavalsperiode van 30 januari tot en met dinsdag 16 

februari ons broodje polonaise. 

Wit of bruin broodje kip met Mexicaanse groenten en 

saus. 

Afhalen en bezorgen kan elke dag vanaf 11.00 tot 18.30 

uur. Bezorgtijden worden nog met u kortgesloten ivm 

eventuele piekmomenten. 

Een keer in de zoveel tijd valt Valentijnsdag op een  

van de carnavalsdagen. Dit jaar is dat op zondag 14 

februari. Voor deze gelegenheid hebben we speciaal voor 

iedereen die een romantisch avondje wil een twee gangen 

keuze menu samengesteld. Succes verzekerd. En voor de 

mensen die niet kunnen wachten, hebben we dit menu ook 

al zaterdag 13 februari! 

      **Varkenshaas met champignonsaus en frites 

      **Kipsaté met atjar, kroepoek, satésaus en frites 

      **Gamba’s met tagliatelle, roerbakgroenten en 

kerriesaus 

      **Huisgemaakte brownie 

      **Chocolademousse 

 13 februari  A/B*   uur 

 14 februari  A/B*   uur 

*Omcirkelen A: afhalen / B: bezorgen // **Vul het aantal in 

Afhalen en bezorgen kan vanaf 16.00 tot 20.00 uur. 

Bezorgtijden worden nog met u kortgesloten ivm eventuele 

piekmomenten. 

Voor de echte diehards hebben we op de dinsdagmiddag 

natuurlijk ons traditionele gerecht. 

      **Boerenkool met braadworst 

      **Hutspot met gehaktbal 

 16 februari  A/B*   uur 

*Omcirkelen A: afhalen / B: bezorgen - **Vul het aantal in 

Afhalen en bezorgen kan vanaf 16.00 tot 20.00 uur. 

Bezorgtijden worden nog met u kortgesloten ivm 

eventuele piekmomenten. 

Naam:       

Adres:       

Telefoonnummer:     

 


