Menu A

Zalmmoot, heerlijk in de roomboter
gebakken Noorse zalm met dillesaus.
Keuze uit frites, rijst of gebakken
aardappeltjes met salade en fritessaus
12,25

Menu B

Onze bekende overheerlijke spare-ribs
uit de oven. Ook deze zijn uit eigen
keuken. Met frites, salade en fritessaus
12,00

Menu C

Varkenshaas, mooi stukje varkensvlees
geserveerd met salade en fritessaus.
U heeft tevens de keuze uit frites,
gebakken aardappeltjes of rijst.
Lekker sausje erbij??
13,50

Huisgemaakte soepen

Tomatensoep, groentensoep,
kippensoep, champignonsoep,
uiensoep, hexensoep, aspergesoep.
2,25
Seizoensoep:
Verse aspergesoep of
erwtensoep
2,75

Huisgemaakte sauzen

Champignonroomsaus, stroganoffsaus,
zigeunersaus of pepersaus.
2,10
Gebakken champignons met ui.
2,10

Warme groente van de dag
2,25

Menu D

Quorn speciaal
[met champignons en ui in een pittige Oosterse saus]

10,25

Quorn tropical
[met vruchtjes in een zoete Oosterse saus]

10,25

Menu E

Biefstukpuntjes in stroganoffsaus
geserveerd met salade, fritessaus en
keuze uit
frites, gebakken aardappeltjes of rijst
13,50

Menu F

Triootje, stukjes kipfilet, varkenshaas en
biefstukpuntjes in een zachte huisgemaakte champignonroomsaus met
salade, fritessaus en keuze uit frites,
gebakken aardappeltjes of rijst
13,25

Frans

Bedrijven
bezorgdienst
Van maandag t/m zaterdag
bezorgen wij tussen
11.30 en 20.00 uur
ons gehele assortiment bij
bedrijven in Oss en omgeving.
Wilt u als bedrijf op rekening
bestellen of heeft u specifieke
vragen?
Neem dan even contact op met het
onderstaande telefoonnummer
0412-625110
Of stel uw vraag via
e-mail: admin@cafetarialepoutre.nl
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Iets te vieren ????

2019

Snackbar - Restaurant
Frans van der Schoot

Menu’s
voor thuis, op uw werk of gezellig hier!

Prijslijst

Dranken
Wij hebben een ruim assortiment blikjes
en petflesjes frisdrank vanaf 2,00

Snackbar - Restaurant

Softijs – Milkshakes
Radartoren 		
Reuzebeker 		
Oubliehoorn 		
Kinderbeker 		
Sundae 			
Dippings 		

1,30		
1,80 		
2,00 		
2,35 		
2,25		
0,30 		

Beker softijs 		
Coupe kersen 		
Coupe tropical 		
Coupe rum-rozijnen
Coupe aardbei (seizoen)
Slagroom 		

3,00
3,75
3,75
3,75
3,95
0,50

Frizzle
Stel je eigen ijsje samen met keuze uit
4 dippings en/of vers fruit, sorbetsaus
en frizzlen maar 3,50
Verpakt ijs
Maak uw keuze uit ons assortiment Ola-ijs
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Nu ook ambachtelijk Italiaans schepijs
[april - oktober]
Onbeperkt spare-ribs eten!!
Iedere maandag en dinsdag
in ons restaurant
incl. saladebuffet, frites en
gebakken aardappeltjes.
Slechts 11,50 p.p.!!

Hexengrillen
Kom ook eens een keertje met uw gezelschap
Hexengrillen!
Kopje soep vooraf, onbeperkt grillen met 5 soorten
eersteklas vlees, frites, sausjes, stokbrood en
saladebuffet, slechts 14,00 p.p.
[kinderen < 12 jaar half geld]

Graag tot ziens!!

Informeer ook eens naar onze
mogelijkheden op het
gebied van koude en/of warme
buffetten
[van 15 tot 1000 personen]

Frans van der Schoot is al sinds 1996 onderdeel van
Cafetariabedrijven Lepoutre B.V. met vestigingen
In Wijchen, Grave en Oss.

Tevens hebben wij
een sfeervol zaaltje voor uw diner
of feestavond
[tot ongeveer 60 personen]

Prijzen 2019
Alle genoemde prijzen zijn in euro’s,
onder voorbehoud van wijzigingen en
type- en drukfouten.

Dr. Saal van Zwanenbergsingel 3
5345 CA Oss
TEL 0412 - 625110
FAX 0412 - 640321
www.fransvdschoot.nl

Snackbar - Restaurant
Frans van der Schoot

Snacks

Frites
Frites				

Normaal		

Groot

Kinderfrites
		
1,30
Frites zonder 			
2,00 			
3,00
Frites met 			
2,35			
3,35
Frites joppiesaus 			
2,60 			
3,60
Frites speciaal 			2,60 				3,60
Frites pindasaus 			2,60 				3,60
Frites uiensaus 			2,60 				3,60
Frites piccalilly 			2,70 				3,70
Frites stoofvlees 							4,65
Frites goulash 							5,00
Frites pikant 							5,00
Frites hete kip 							5,25
Frites waterfiets mayo [dubbel super fric mayo]				
5,00
Frites waterfiets speciaal [dubbel super fric speciaal]			
5,50
Frites waterfiets pindasaus [dubbel super fric pindasaus]			
5,50
Frites kapsalon [hete kip, doner, shoarma]		
		
6,75
Frites shoarma 							5,75
Boerenfrites 							4,40
Gezinszak klein [2 à 3 personen]		
		
4,00
Gezinszak middel [3 à 4 personen]		
		
6,25
Gezinszak groot [4 à 5 personen]		
		
8,50

Frites super

Super frikandel 			
Super frikandel speciaal 		
Super gehakt 			
Super kroket 			
Meerprijs super 			

3,75 			
4,25 			
3,85			
3,70 			
2,00 			

Sauzen			

Portie

Fritessaus 			
0,35 			
Curry 				
0,40 			
Ketchup 				
0,40 			
Joppiesaus 			
0,65 			
Mosterd 				
0,00 			
Knoflooksaus 			
0,65 			
Chilisaus 				
0,65 			
Pindasaus 			
0,80 			
Stoofvlees 			2,40
Pikant 				2,40
Champignonroomsaus 		
2,10
Stroganoffsaus 			2,10
Zigeunersaus 			2,10
Pepersaus 			2,10
Appelmoes 			1,00

4,75
5,25
4,85
4,70
3,00

Beker
1,30
1,40
1,50
1,40
1,40
1,40
1,40
1,50

Meerprijs pistolet wit/bruin
Meerprijs Waldcorn 		

0,75
1,25

Koud belegde broodjes
Broodje ham, kaas of ei
Broodje fricandeau
Broodje rosbief 		
Broodje tartaar 		
Broodje tartaar speciaal
Broodje gerookte zalm
Broodje zalmsalade
Broodje tonijnsalade
Broodje eiersalade		
Broodje gezond		
Broodje camembert
Broodje filet americain

10,25

1,60
2,50
2,50
3,00
3,50
4,00
3,75
3,75
2,95
3,75
3,75
3,25

Rundvleesslaatje 			
Zalmslaatje 			
Garnalenslaatje 			
Rauwkostsalade 		
Kilo rundvleessalade 		
Opgemaakte salades v.a. 		

2,35
3,90
3,90
2,10
5,25
5,75 p.p.

USA BURGERS
Florida			
Minnesota		
Kansas			
Kentucky			
Nevada			

		
		
		
		
		

4,25
4,75
5,00
5,50
5,50

Uit eigen keuken!!
Spare-ribs ( huisgemarineerd en uit de oven) 		
Gewone ribjes (650 gram) 				
Hete ribjes (650 gram) 				
Saté van de varkenshaas/ kipfilet			

8,50
7,75
8,25
4,50

Menu 14

Slibtong, drie in roomboter gebakken
slibtongetjes uit onze eigen Noordzee
14,50

Menu 15

Menu 11 t/m 15 wordt geserveerd met naar
keuze gebakken aardappeltjes,
frites of rijst, salade en
fritessaus

Menu 8

Twee lekkere scholfilets met frites, salade en
fritessaus.
Chocoladevla met slagroom
10,50

5,95
5,95
6,50
7,25

Menu 13

Sate speciaal, gemarineerde stukjes
varkenshaas met champignons en ui in een
pikante orientaalse saus
11,50

Menu 6

Hongaarse goulash met rijst en
doperwten. Vanille vla
8,25

ham of kaas 		
ham en kaas 		
rosbief
		
ham/kaas/fricandeau

Menu 12

Oosterse kip, gesneden kipfilet met
gebakken vruchtjes in een pittige
zoetzure oosterse saus
10,75

Tournedos, stevige biefstuk van de
runderhaas. Wilt u dit malse stukje vlees
rood, medium of doorbakken?
17,25

Menu 7

10,25

[met vruchtjes in een zoete Oosterse saus]

Salades 				Uitsmijters

Broodjes [wit of bruin]
2,50
2,50
2,55
3,15
2,65
3,50
3,75
3,50
5,50
2,10
2,10
2,35

Vegetarische menu’s

Menu 11

Potpourri, malse stukjes varkenshaas met
gebakken champignons, ui en verse paprika
in een huisgemaakte
champignonroomsaus
11,50

Macaroni met ham en kaas en salade.
Vanille vla
8,25

Portie nasi of bami met gebakken ei, plakje
ham, kroepoek en stokje
varkens-of kipsate.
Yoghurt met vruchtjes
9,75

kinderfrites met naar keuze een frikandel, 4 bitterballen, 4 kipnuggets,
een pakje chocomel, fristi of caprisonne en een verrassing!!

F

Broodje kroket 			
Broodje frikandel 			
Broodje bal (bouwman) 		
Broodje bal (ambachtelijk) 		
Broodje goulashkroket 		
Broodje kipburger 		
Broodje hamburger spec. 		
Broodje warm vlees 		
Broodje shoarma / Döner 		
Worstenbroodje 			
Tosti ham/kaas 			
Tosti Hawaii 			

Bonita 						2,10		
Kaassoufflesse 					2,00
Soufflesse (tom/mozza) 				2,00
Tomeato Burger					
4,50

Quorn tropical [Menu D]				

Menu 3

Halve haan uit de grill met frites, salade,
fritessaus en appelmoes.
Yoghurt met vruchtjes
9,75

Menu 5

Vegetarische snacks

[met champignons en ui in een pittige Oosterse saus]

Menu 2

Hot-wings, zeven pittig gekruide malse
kippenvleugeltjes met frites, salade en
fritessaus
8,25

Cordon bleu met gebakken aardappeltjes,
salade en fritessaus.
Chocoladevla en slagroom
10,00

Frikandel - glutenvrij				2,35
Allergenen vrije bami-schijf of kroket			
2,35

Quorn speciaal [Menu D]				

Menu 1

Royale schnitzel uit de koekenpan of de
frituur met frites en salade en fritessaus.
Chocoladevla en slagroom
9,75

Menu 4

Glutenvrij / Allergenenvrij

SMULBOX
4,25
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Warme belegde broodjes		

Frikandel 			1,70		Berenklauw
2,50
Frikandel speciaal 			
2,10 		
Sitostick 		
2,50
Kroket 				1,70 		Zigeunerstick
2,10
Goulashkroket 			1,85		Shaslick 		2,75
Satékroket 			1,85		Smulrol 		2,35
Bourgondier 			
2,00 		
Shoarmarol
2,35
Kalfskroket 			2,30		Curryworst
2,75
Bamischijf 			1,85 		Saterol 		2,35
Bami Oriental 			1,85 		Pikanto		2,10
Nasibal 				1,85		Mexicano
2,10
Lihanboutje 			1,85		Kipcorn		2,10
Gehaktbal(Bouwman) 		
1,75 		
Crizzly 		
2,75
Ambachtelijke bal 		
2,35 		
Hamburger
2,35
Soufflesse (kaas) 			
2,00 		
Bitterballen 6 st 2,10
Soufflesse ( ham/kaas) 		
2,00 		
Kipfingers 6 st 2,50
Soufflesse (tom/mozza) 		
2,00 		
Kipnuggets 6 st 2,50
Loempia 				
3,50 		
Vlammetjes 6 st 3,25
Loempia speciaal (met satesaus en gebakken ei) 4,75 		
Schnitzel (250 gram) 4,40
Knakworst 			
2,10		
Halve haan
4,40
Viandel				2,10		Hot-wings
3,35
Visstick				2,60

Menu’s
voor thuis, op uw werk of gezellig hier!

Menu 9

Onze alom bekende ribjes met frites, salade
en fritessaus
[hete ribjes 0,50 meerprijs]
Vruchtjes met slagroom
10,00

Menu 10 (zomer)

Royaal gegarneerde huzarensalade met
toast en roomboter.
Yoghurt met vruchtjes
9,50

Menu 10 (winter)

Stamppot met keuze uit: Boerenkool, hutspot of zuurkool. In combinatie
met een ambachtelijke gehaktbal of een
heerlijke rookworst
Yoghurt met vruchtjes
9,25

Menu 16

Boerenomelet, roerei met
champignons, ui, spekjes, erwtjes,
worteltjes en aardappeltjes. Geserveerd
met salade, toast en roomboter
8,75

Menu 17

Shoarma, rijkelijke schotel met grote
portie shoarmavlees, pitabroodje, sauzen
frites en salade
9,00

Menu 18

Kippenlevertjes, oud Hollandse schotel met
kippenlevers, ui, champignons en
spekjes afgeblust met Madeira,
geserveerd met salade, toast en
roomboter
9,75

Menu 19

Sateschotel, met naar keuze
huisgemaakte portie kip-of varkenssate met
kroepoek, frites, salade en fritessaus
10,00
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