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Voorgerechten
Kippenbouillon  6,00
Met kippendij, noedels en ei

Oesterzwamsoep   6,75
Romige soep met croutons en selderij

Hot lunch
Hotdog  9,75
Kip hotdog op een pretzel bun met sweet 
peppers, smokey hempsaus, augurk en 
zoetzure rode ui

Birria Taco  12,75
Met Limburs stoofvlees, guacamole, 
Mexicaanse cheese mix en salade 

Kroketten  8,00
Met grove mosterdmayonaise op oerbrood 
(wit of bruin) of met frites

Pan Pizza  11,75 
Met pulled pork, rucola, zoetzure rode ui, 
cheddar en tomaatjes

Uitsmijter  8,50 
Drie eieren geserveerd op oerbrood (keuze uit 
wit of bruin) met ham of spek en overbakken 
met kaas

Tosti  5,50
Casinobrood (keuze uit wit of bruin) met ham 
en / of kaas en ketchup

Hamburger De Schatberg  16,50
100% runderburger op een pretzel brioche met, 
uienringen, bacon, vintage burgersaus, frites en 
salade

Bread & Spread   4,75
Gesneden brood met gezouten boter

Bread & Spread Deluxe   7,75
Diverse soorten brood, broodjes, spreads 
en tapenades

Pomodorisoep  6,00
Tomatensoep met gehaktballetjes, basilicum en room

Vegan Burger   16,50
Beetroot burger op een rode biet brioche 
met vintage burgersaus, frites en salade

Spareribs  21,50
Met hickory saus of sweet-chili saus, frites 
en salade

Kipsate  15,50
Satésaus, cassave kroepoek, krokante uitjes, 
atjar en frites



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

Salade Noorse zalm en gamba  19,95
Op Argentijnse wijze met mesclun sla, Tom-berry,
piri-pirimayonaise en zoetzure rode ui

Salade carpaccio  18,00 
Met mesclun sla, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, 
zongedroogde tomaat en truffelmayonaise

Broodje gamba’s  12,00 
Gebakken gamba’s op een Twist White met 
limoenmayonaise, rucola en cherry tomaatjes

Broodjes & Salades

Vegetarisch broodje   11,75
Met geroosterde soja stripes, Edammer kaas, roerei, 
koolsla, komkommer pickles en tomaten relishsaus

Broodje carpaccio  10,75
Een rustico twistbroodje met runderbief, Parmezaanse 
kaas, pijnboompitten, rucola, truffelmayonaise en 
zongedroogde tomaten

Broodje Serranoham  12,50 
Met komkommer pickles, pesto, Parmezaanse kaas, 
geroosterde cashewnoten en pestomayonaise

Bagel truffelsalami  11,75
Met truffelmayonaise, champignons en little gem

= vegetarische gerechten

Heb je een allergie? 
Vraag onze medewerkers naar onze allergenenkaart. 

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



Pizza's

Chocolade brownie  7,50
Met gemarineerde aardbeien en vanille ijs

Soesjes  7,75
Met mousse van sinaasappel en 
witte chocola, whisky-cream en  
chocolade ijs

Shared Dining  7,50 p.p
Een rondje desserts vanaf 2 personen te 
bestellen

Nagerechten

Caramel beignet  7,50
Met ananas liqor 43 en yoghurt hangop

Koffie De Schatberg  5,95 
Zaerums koffielikeurtje & iets lekkers

Caprese   12,25
Met cherry tomaatjes, mozzarella, basilicum  
en pesto

Gerookte zalm en gamba  15,50
Met cherry tomaatjes, ui, kruidensaus en
smoked Cheese

Hotdog  12,75
Met kiphotdog, sweet peppers, ui, cheddar en 
mosterd-mayonaise

Vegetarisch   13,75
Met soja stripes, Edammer kaas, oesterzwammen 
en koolsla



Dinerkaart
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= vegetarische gerechten

Heb je een allergie? 
Vraag onze medewerkers naar onze allergenenkaart. 

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

Soepen

Voorgerechten

Kippenbouillon  6,00
Met kippendij, noedels en ei

Oesterzwamsoep  6,75
Romige soep met croutons en selderij

Pomodorisoep  6,00
Tomatensoep met gehaktballetjes, basilicum en room

Bread & Spread   4,75
Gesneden brood met gezouten boter

Bread & Spread Deluxe   7,75
Diverse soorten brood, broodjes, spreads 
en tapenades

Quiche   9.75 
van roomkaas, spinazie met spinaziesalade en 
vadouvan crème

Rundercarpaccio  12,50
Dungesneden runderbief met balsamico, 
Parmezaanse kaas, rucola, pijnboompitten en
truffelmayonaise

Gerookte zalm en gamba's  12,75
Broodkruim gamba's en gerookte zalm met 
wasabi mayonaise, kruidensla en wasabi 
kroepoek



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

Salade carpaccio  18,00  
Met mesclun sla, Parmezaanse kaas, 
pijnboompitten, zongedroogde tomaat en 
truffelmayonaise

Salade Noorse zalm en gamba  19,95
Op Argentijnse wijze met mesclun sla, Tom-berry,
piri-pirimayonaise en zoetzure rode ui

Salade chunky chicken  19,50  
Met mesclun sla, krokante kip, zoetzure rode ui, 
mango, noten en een zadencracker

Salade vega   19,50  
Met mesclun sla, soja flakes, zoetzure rode ui, 
mango, noten en een zadencracker

Hoofdgerechten

Ravioli spinazie en ricotta   19,50
Met seizoensgroenten, paddenstoelen  
en kruidensaus

Kippetje  19,75
Kip in zijn geheel (400 gram) met frites, salade, 
groente ratatouille en Ras el Hanout jus

Spareribs  21,50
Met hickory saus of sweet chili saus, 
nacho crunch, frites en salade

Speenvarken  20,75
Filet van gegrild speenvarken, uien, 
seizoensgroenten,Morillessaus met een vleugje 
pure chocolade, frites en salade

Biefstuk gegrild  21,50
Met tabasco popcorn, gekarameliseerde ui, 
seizoensgroenten, frites en salade

Varkensschnitzel  16,50
Met gebakken champignons, ui en champignon 
roomsaus. Keuze uit frites of reibekuchen

Kabeljauwfilet  19,75
Met gamba’s, broodkruimels, bearnaisesaus, 
seizoensgroenten, frites en salade

Zeebaarsfilet  21,75
Met Serranoham, blanke botersaus met een 
vleugje truffelolie, seizoensgroenten, frites  
en salade

Vegan Burger   16,50
Beetroot burger op een rode biet brioche 
met vintage burgersaus, frites en salade

Hamburger De Schatberg  16,50
100% runderburger op een pretzel brioche met uien-
ringen, cheddar, bacon, vintage saus, frites en salade
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Shared Dining  7,50 p.p
Een rondje desserts, vanaf 2 personen 
te bestellen 

Koffie De Schatberg  5,95
Met Zaerums koffielikeurtje & iets lekkers

Nagerechten

Pizza's

Soesjes  7,75
Mousse van sinaasappel en witte chocola met 
whisky-cream en chocolade ijs

Chocolade brownie  7,50
Met gemarineerde aardbeien en vanille ijs 

Caramel beignet  7,50
Met ananas liqor 43 en yoghurt hangop

Caprese   12,25
Met cherry tomaatjes, mozzarella, basilicum en 
pesto

Gerookte zalm en gamba  15,50
Met cherry tomaatjes, ui, kruidensaus en
smoked Cheese

Hotdog  12,75
Met kiphotdog, sweet peppers, ui, cheddar en 
mosterd-mayo

Vegetarisch   13,75
Met soja stripes, Edammer kaas, oesterzwammen 
en koolsla


