Schiedam
Warme dranken
Koffiespecialitieten

Borrelhapjes
Portie bitterballen

€ 8,00

Vegan bitterballen van Cas en Kas

€ 8,00

Bittergarnituur

€ 11,75

Brood met diverse smeersels

€ 5,50

7,50

Nachos

€ 6,95

French coffee
€
Koffie met Grand Marnier en slagroom              

7,50

Gefrituurde kaasstengels (8 stuks)

€ 5,50

Italian coffee
Koffie met Amaretto en slagroom

€

7,50

De Parckhoeve plank

€ 12,95

Special coffee
Cappuccino met cafe Marakesh likeur
en slagroom

€

3,75

Portie vlammetjes

€ 6,50

Thee

€ 2,75

Kipnuggets

€ 4,50

Butterfly gefrituurde garnalen

€ 8,50

Churros met hazelnootpasta

€ 4,95

Nootjes

€ 2,50

Koffie
Espresso                                                        
Dubbele Espresso
Cappuccino                                                 

€
€
€
€

2,50
2,50
3,75
3,00

Koffie verkeerd                                            
€
Latte Macchiato                                           
€
IJskoffie
€
Dutch Koffie
€
Irish coffee
€
Koffie met whisky, bruine suiker en slagroom    

3,00
3,50
5,50
5,50
7,50

Spanish coffee
€
Koffie met Tia Maria en slagroom                      

Thee van “Pure Leaf”, 100% natuurlijk,
diverse smaken                             

8 overheerlijke veganistische bitterballen
met grove mosterd
15 stuks gemengd bittergarnituur
stokbrood, boter, tapenade en aiolie
Nachos met guacamole, kaas en salsasaus
Gefrituurde kaasstengels met chilisaus

Tapas plank met 4 de Bourgondiër bitterballen, olijvenmix,pepers gevuld met roomkaas,
tomatentapenade, aïolie en stokbrood
10 vlammetjes
6 kipnuggets

Warme chocolademelk 		

Warme chocolademelk
€
Warme chocolademelk met slagroom
€
		
Huisgemaakte appeltaart
€
Huisgemaakte rumcake
€
Huisgemaakte citroencake
€
Huisgemaakte chocoladecake
€

3,00
3,50

Slagroom

0,50        

Smoothie

8 overheerlijke bitterballen van de Bourgondier

€

3,50
3,00
3,00
3,00

			

Smoothie met vers fruit, lekker gezond € 5,50

Heeft u een allergie?
Meld het ons!

Restaurant

Parckhoeve

Schiedam

Mini baguette of Waldkornbol
Gezond ham/kaas

€ 6,75

Tonijn

€ 6,50

Carpaccio

€ 8,50

Verse gemengde sla, tomaat,
komkommer en een gekookt ei
Verse gemengde sla, tomaat,
komkommer en een gekookt ei

Verse gemengde sla, pijnboompitten, kappertjes,
mosterddille- en balsamicosaus
en grana pardano kaas

€ 6,50

Beenham

€ 8,50

Verse gemengde sla, brie, honing en walnoten

Gerookte zalm

Verse bieslookroomkaas,
vers gemengde Sla, tomaat en komkommer

Grieks pita broodje met vitello tonato

Tonijnsalade, kalfscarpaccio,
vers gemengde sla, tomaat en komkommer

€ 8,50

€ 8,50

€ 5,50

Wrap met krokante kip

€ 7,50

Broodje Bourgondier kroket

€ 4,50

Broodje vegan kroket van Cas en Kas

€ 4,50

Pulled Chicken

€

verse sla, tomaat en komkommer,
kruidenkaas en chilisaus of mosterddillesaus

verse sla en Japanse saus met sesam

7,95

€ 7,50

Zalm

€ 10,95

Boeren omelet

€ 7,50

Feta

€ 8,95

Omelet met spek en kaas

€ 6,50

Sla, tomaat, komkommer, ei,
mosterd dille dressing en zalm
Sla, tomaat, komkommer, feta,
mosterd-dill dressing en olijven

€ 10,95

Kip, verse gemengde sla, tomaat, komkommer,
gekookt ei, croutons en grana pardano kaas met een
yoghurtdressing

Twee dik gesneden boterhammen, wit of bruin, met
drie spiegeleieren, uitgebakken spek, kaas en een
kleine salade

Twee dik gesneden boterhammen, wit of bruin, met 3
geklutste eieren, gebakken ham en gemixte groenten,
kaas en een kleine salade
Twee dik gesneden boterhammen, wit of bruin, met
3 geklutste eieren, uitgebakken spek, kaas en een
kleine salade

Tosti ham/kaas

€ 4,50

Kip van het spit met frites

€ 9,95

Panini Caprese

€ 5,50

Rustieke overheerlijke frites

€ 3,95

Rijkelijk belegd met boerenkaas en achterham,
met curry  of ketchup on the side

Twaalfuurtje (te verkrijgen tot 13.00 uur) € 10,95
Tomatensoep/boterham met kroket /
boterham met achterham en gebakken ei met kaas

Bal gehakt op een mini baguette

€ 6,95

Parckhoeve burger

€ 13,50

met pindasaus, gebakken uitjes, salade       

Overheerlijke huisgemaakte hamburger met sla,
tomaat en komkommer, tomatenchutney, cheddar,
bacon en gebakken ui, geserveerd met frites

Vegetarische hamburger

€ 13,50

Met dla, tomaat en komkommer, tomatenchutney,
cheddar en gebakken ui geserveerd met frites en
mayo

Halve gegrilde kip met frites,
kleine groene salade en mayonaise
Frites in een puntzak met saus naar keuze

Pannenkoeken
Pannenkoek naturel

€ 6,25

Toppings:
kaas, ham, spek, rozijnen of appel

€ 1,85

Kinderpannenkoek

€ 4,00

Toppings: kaas, ham, spek, appel

€ 1,25

(met stroop of suiker)

(met stroop, suiker en smarties)

Voor de kinderen
Frites met frikadel*

€ 5,50

Huisgemaakt met stokbrood of frites, pindasaus,                                       
met gefrituurde uitjes, kroepoek

Frites met kroket*

€ 5,50

Twee kroketten met brood

€ 8,50

Frites met kaassoufflé*

€ 5,50

Twee vegan kroketten van Cas en Kas

€ 8,50

Frites met kipnuggets*

€ 5,50

Uitsmijter ham/kaas

€ 7,50

Bord frites*

€ 4,50

Stoofpotje kipsaté

€ 11,50

Luxe “De Bourgondiër” kroketten met grove mosterd

Salades
Caesar

Uitsmijter spek/kaas

Pesto, mozzarella, tomaat en basilicum  

Vegan wrap

Guacamole, verse sla, tomaat,
komkommer en heerlijke mosterddille saus

€ 10,95

Verse gemengde sla, pijnboompitten, croutons,
kappertjes, mosterddille- en balsamicosaus en
grana pardano kaas

Warme lunches

Brie

warm of koud met beenhamsaus,
verse gemengde sla, tomaat en komkommer

Carpaccio

Met wit of bruin brood en grove mosterd

Twee dik gesneden boterhammen, wit of bruin,
rijkelijk belegd met achterham en drie spiegeleieren,
boerenkaas en een kleine salade

Verse frites met frikadel, appelmoes
Verse frites met kroket, appelmoes
Verse frites met kaassoufflé, appelmoes
Verse frites met kipnuggets, appelmoes
Verse frites met, appelmoes
*saus naar keuze

