SCHNITZELHAUS Jagershof – DINERKAART

Koude voorgerechten
301. Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
302. Stokbrood met huisgemaakte tzatziki

€ 4,00
€ 4,50

Huisgemaakte soepen
310. Goulashsoep volgens de recept van oma Pauline
311. Tomatensoep met een dotje slagroom
312. Uiensoep met plakjes brood en gesmolten kaas

€ 4,90
€ 4,70
€ 4,90

DE SOEPEN SERVEREN WIJ MET STOKBROOD EN KRUIDENBOTER.

Huisgemaakte varkensschnitzels
320. Schnitzel Wiener Art *

€ 11,90

huisgemaakte varkensschnitzel Wiener Art
321. Schnitzel met champignonroomsaus *

€ 13,90

huisgemaakte varkensschnitzel met champignonroomsaus met verse champignons
322. Zigeunerschnitzel *

€ 13,90

huisgemaakte varkensschnitzel met zigeunersaus
323. Holsteinerschnitzel *

€ 14,90

huisgemaakte varkensschnitzel met spiegelei, gebakken uienringen en augurk
324. Schnitzel Hawaii *

€ 14,90

huisgemaakte varkensschnitzel met ananas, cocktailkers en gesmolten kaas
325. Pittige Peperschnitzel *

€ 14,90

huisgemaakte varkensschnitzel met groene peper roomsaus en pittige peper
326. Schnitzel Napoletana *

€ 14,90

huisgemaakte varkensschnitzel met tomaten-, ui-, basilicumsaus, en Parmezaanse kaas
327. Schnitzel Hollandaise *

€ 13,90

huisgemaakte varkensschnitzel met hollandaisesaus
328. Schnitzel Jagershof *

€ 14,90

huisgemaakte varkensschnitzel met perzik, hollandaisesaus en krokante bacon
329. Heideschnitzel *

€ 14,90

huisgemaakte varkensschnitzel met krokante uienringen en verse gebakken champignons
330. Satéschnitzel *

€ 13,90

huisgemaakte varkensschnitzel met satésaus en kroepoek chips
331. Aphroditeschnitzel *

€ 14,90

huisgemaakte varkensschnitzel met gyroskruiden, tzatzikisaus en gemarineerde uien
* ALLE GERECHTEN SERVEREN WIJ MET FRIET OF AARDAPPELKROKETJES OF GEBAKKEN
AARDAPPELEN(+€1,50) EN SLA.

Huisgemaakte kipschnitzels
220. Schnitzel Wiener Art *

€ 11,90

huisgemaakte kipschnitzel Wiener Art
221. Schnitzel met champignonroomsaus *

€ 13,90

huisgemaakte kipschnitzel met champignonroomsaus met verse champignons
222. Zigeunerschnitzel *

€ 13,90

huisgemaakte kipschnitzel met zigeunersaus
223. Holsteinerschnitzel *

€ 14,90

huisgemaakte kipschnitzel met spiegelei, gebakken uienringen en augurk
224. Schnitzel Hawaii *

€ 14,90

huisgemaakte kipschnitzel met ananas, cocktailkers en gesmolten kaas
225. Pittige Peperschnitzel *

€ 14,90

huisgemaakte kipschnitzel met groene peper roomsaus en pittige peper
226. Schnitzel Napoletana *

€ 14,90

huisgemaakte kipschnitzel met tomaten-, ui-, basilicumsaus, en Parmezaanse kaas
227. Schnitzel Hollandaise *

€ 13,90

huisgemaakte kipschnitzel met hollandaisesaus

NA ENKELE HAPPEN REEDS VOLDAAN? VOORKOM VOEDSELVERSPILLING, VRAAG OM EEN DOGGYBAG!

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten!

SCHNITZELHAUS Jagershof – DINERKAART
228. Schnitzel Jagershof *

€ 14,90

huisgemaakte kipschnitzel met perzik, hollandaisesaus en krokante bacon
229. Heideschnitzel *

€ 14,90

huisgemaakte kipschnitzel met krokante uienringen en verse gebakken champignons
230. Satéschnitzel *

€ 13,90

huisgemaakte kipschnitzel met satésaus en kroepoek chips
231. Aphroditeschnitzel *

€ 14,90

huisgemaakte kipschnitzel met gyroskruiden, tzatzikisaus en gemarineerde uien
* ALLE GERECHTEN SERVEREN WIJ MET FRIET OF AARDAPPELKROKETJES OF GEBAKKEN
AARDAPPELEN(+€1,50) EN SLA.

Vegetarische schnitzels
520. Schnitzel Wiener Art *

€ 11,90

vegetarische schnitzel Wiener Art
521. Schnitzel met champignonroomsaus *

€ 13,90

vegetarische schnitzel met champignonroomsaus met verse champignons
522. Zigeunerschnitzel *

€ 13,90

vegetarische schnitzel met zigeunersaus
523. Holsteinerschnitzel *

€ 14,90

vegetarische schnitzel met spiegelei, gebakken uienringen en augurk
524. Schnitzel Hawaii *

€ 14,90

vegetarische schnitzel met ananas, cocktailkers en gesmolten kaas
525. Pittige Peperschnitzel *

€ 14,90

vegetarische schnitzel met groene peper roomsaus en pittige peper
526. Schnitzel Napoletana *

€ 14,90

vegetarische schnitzel met tomaten-, ui-, basilicumsaus, en Parmezaanse kaas
527. Schnitzel Hollandaise *

€ 13,90

vegetarische schnitzel met hollandaisesaus
528. Schnitzel Jagershof *

€ 14,90

vegetarische schnitzel met perzik en hollandaisesaus
529. Heideschnitzel *

€ 14,90

vegetarische schnitzel met krokante uienringen en verse gebakken champignons
530. Satéschnitzel *

€ 13,90

vegetarische schnitzel met satésaus
531. Aphroditeschnitzel *

€ 14,90

vegetarische schnitzel met gyroskruiden, tzatzikisaus en gemarineerde uien
VEGETARISCHE SCHNITZEL OP BASIS VAN SOJA- EN TARWE-EIWIT. * ALLE GERECHTEN SERVEREN WIJ MET
FRIET OF AARDAPPELKROKETJES OF GEBAKKEN AARDAPPELEN(+€1,50) EN SLA.

Varkenshaas
350. Jägerhaas *

€ 16,90

varkenshaas met champignonroomsaus met verse champignons
351. Mosterdhaas *

€ 16,90

varkenshaas met honing mosterdsaus
360. Satéhaas *

€ 16,90

varkenshaas met satésaus en kroepoek chips
352. Pittige Peperhaas *

€ 16,90

varkenshaas met groene peper roomsaus en pittige peper
353. Heidehaas *

€ 16,90

varkenshaas met krokante uienringen en verse gebakken champignons

Grillgerechten
371. Spare ribs *

€ 16,90

huisgemaakte Spare ribs met knoflook-dipsaus
380. Gegrilde Kip *

€ 13,90

huisgemaakte gegrilde halve haan
* ALLE GERECHTEN SERVEREN WIJ MET FRIET OF AARDAPPELKROKETJES OF GEBAKKEN
AARDAPPELEN(+€1,50) EN SLA.
NA ENKELE HAPPEN REEDS VOLDAAN? VOORKOM VOEDSELVERSPILLING, VRAAG OM EEN DOGGYBAG!

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten!

SCHNITZELHAUS Jagershof – DINERKAART

Desserts
201. Coupe Dame Blanche

€ 5,80

vanille ijs met chocoladesaus en slagroom
202. Coupe Amarena

€ 5,80

vanille ijs met amarena kersen, amarenasaus en slagroom
203. Coupe Peche Melba

€ 5,80

vanille ijs met perzik, frambozensaus en slagroom
204. Coupe Hot Cherry

€ 5,80

vanille ijs met warme kersen en slagroom
205. Huisgemaakte wafels

€ 5,80

huisgemaakte wafel met warme kersen, vanille ijs, slagroom

Koffiespecialiteiten (alcoholhoudend)
60. Irish koffie

€ 5,50

koffiespecialiteit met whisky en slagroom
61. Spanish koffie

€ 5,50

koffiespecialiteit met likeur 43 en slagroom
62. French koffie

€ 5,50

koffiespecialiteit met grand marnier en slagroom

NA ENKELE HAPPEN REEDS VOLDAAN? VOORKOM VOEDSELVERSPILLING, VRAAG OM EEN DOGGYBAG!

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten!

