
MENU 35,00€ van woe 28/04 t.e.m. vrijdag 07/05: 
(ook als aparte gerechten te verkrijgen) 

VG: Carpaccio van tomaat/feta/basilicumolie (13,00€) 
HG: Speenvarken/groene & wiFe asperges/bordelaisesaus/graHn van buFernut (21,00€) 
NG: Frambozentaartje (6,00€) 

Tapasschotel (voor 2 pers): 
Sopressa salami/chorizo/Italiaanse ham/Manchego/ansjovis    14,00€ 

Voorgerechten (geserveerd met brood) 

Rundscarpaccio/balsamico/groene pesto/parmezan     12,00€ 
Scampi’s – curry, lookroom of van de chef “kreeVensaus en dragon” (4st)  13,00€  
Gamba’s look (4st)        13,00€ 
Asperges op Vlaamse wijze        13,00€  
Tomatensoep (1l)           6,00€ 
CourgeFesoep (1l)          6,00€ 
Aspergeroomsoep (1l)          6,00€ 

Salades (geserveerd met brood) 

Caesarsalade/ijsbergsla/gegrilde kip/Parmezaan      16,00€ 

Vegi 

Tomaat mozzarella “buffelmozzarella”      12,00€ 
Groenteschotel – courgeFe/aubergine/feta/krieltjes    16,00€ 

Hoofdgerechten (zelf nog op te warmen) 

Asperges op Vlaamse wijze & krielaardappeltje      21,00€  
Verse Americain (geprepareerd door onze chef)      16,00€ 
Vispannetje – zalm/kabeljauw/tongrol/scampi/puree     19,00€ 
Scampi’s – curry, lookroom of van de chef “kreeVensaus en dragon” (8st)/puree 19,00€ 
Paling in ’t groen/puree        19,00€ 



Gamba’s look/fris slaatje (10st)       21,00€ 
Koninginnenhapje/bladerdeegje/puree      16,00€ 
Steak Tex-Mex/krielaardappeltjes/fris slaatje/pickels    16,00€ 
Ribbetjes ’t Veer – aardappel in de schil/fris slaatje     16,00€ 
Gegrilde kipfilet/appelmoes/krielaardappeltjes     15,00€ 
KinderporHe ribbetjes           8,00€ 
Lasagne bolognese         13,00€ 
KreeV belle-vue (700gr)         32,00€ 
Gegrilde kreeV ’t Veer (700gr) “mega lekker”      37,00€ 

Desserts 

Chocolademousse van Callebaut       6,00€ 
Moelleux au chocolat         6,00€ 
Panna coFa met bosvruchten       6,00€ 
Kaasbordje ’t Veer         6,00€ 

Hoe bestellen? 
Bestellingen dienen de dag voordien vóór 21.00u te worden gemaild naar reservaHe@tolhuis-
schelle.be of per WhatsApp doorgestuurd naar 0468/51.93.92 
Duidelijk uw bestelling, uw naam en het gewenste uur van ophaling (tussen 16.00u-19.00u) 
doorgeven. 
U krijgt steeds een bevesHging. 

Hoe betalen? 
Bij alaling kan u met bankcontact (contactloos) betalen of cash (cashgeld: liefst het exacte 
bedrag in een enveloppe + vermelding van uw naam) 

Bij alaal respecteren we uiteraard ook de opgelegde regels i.v.m. sociaal distancing en de nodige 
hygiëneregels. 
Uw bestelling zal klaar staan in een draagtas met de nodige info voor het opwarmen. 

“SMAKELIJK” 
#BeSafe 

HeeV u vragen of “speciale wensen” stuur ons gerust een mailtje of WhatsApp voor meer info. 
reservaHe@tolhuis-schelle.be 
 0468/51.93.92 


