
 

 
  

Onze verse thee  
Kies uw combinatie van 2 verse ingrediënten: 
munt/sinaasappel/zoethout/gember/kaneel/ 
citroen/steranijs   
Inclusief honing     € 3,75 

 
Thee divers    € 2,50 

 
Koffiespecialiteiten 
Koffie     € 2,50 
Cappuccino    € 2,75 
Espresso    € 2,50 
Latte Macchiato    € 3,25 
Latte Macchiato special 
Keuze uit: Karamel, Gingerbread, 
Witte chocola of Hazelnoot  € 3,75 
Irish Coffee (Whiskey)   € 6,50 
French Coffie  (Grand manier)  € 6,50 
 

Chocolademelk 
Chocomel koud    € 2,60 
Chocomel warm    € 2,60 
Chocomel warm met Slagroom  € 3,10 

 
Lekkernijen voor bij de koffie 
Pecan toffee merigue gebak ( gl vrij) € 4,00 
Warme wafel met vanille-ijs en slagroom € 4,00 
Warme wafel met kersen en slagroom € 4,50 
Warme wafel met verse aardbeien,  
Vanille-ijs en slagroom (Seizoen)  € 6,50 
Appeltaart met slagroom  € 3,25 
Warme appeltaart met vanille-ijs 
Karamel en slagroom   € 6,00 

 

Pain bruin of wit 
Gezond  € 7,50 
Zalm   € 7,50 
Beenham  € 7,50 
Geitenkaas  € 7,50 
Italiaans: Salami, chorizo, 
kaas, zoetzure paprika 
rucola   € 7,95 
 
 
 

Klassiekers 
2 Ambachtelijke vlees of groente 
kroketten met brood of friet  € 8,00 
Twaalf uurtje: 3 boterhammen met 
kroket, gebakken ei met ham  
& salami/zalm             € 10,95 
Uitsmijter ham en/of kaas  € 7,00 
Uitsmijter Schoonhoven: twee snee brood 
met truffelmayonaise, tomaat, 3 eitjes,  
gebakken zwarte woud ham & kaas € 9,95 
Tosti, keuze uit: 
- Ham en of kaas   € 4,50 
- Hawaï    € 5,00 
- Salami, kaas, pesto,tomaat € 5,00 
 

Soep 
Drentse mosterdsoep  
met droge worst  €5,00 
Pomodori tomaten  
soep    €4,75 
Kippensoep  €5,00 
Soepen zijn inclusief 
stokbrood en kruidenboter   
 

Plates 
Drentse varkens- of vegaschnitzel met  
champignons, ui, (spek) en paprika €14,00 
Sate van kippendije   €13,50 
Kibbeling met remouladesaus €13,50 
American beachburger cheddar, bacon, 
Tomaat,ui, dillchips en smokey honey  
Bbq saus (vega mogelijk)  €15,50 
Plates worden geserveerd met frites, 
fritessaus en rauwkost 
 

Kids  
Boterham met  
hagelslag/jam  € 1,75 
Kidsbox met frites, kroket/ 
frikandel/kipnuggets/ kaas-
souffle, appelmoes, verrassing 
& schatkistje  €7,00 
Kinderbord patat met 
snack en fritessaus €4,95  
Poffertjes  €4,50  
 

Salades 
Carpaccio met cashewnoten, ingelegde groenten & een 
balsamicodressing      €10,95 
Vis rijkelijk gegarneerd met diverse vissoorten  €10,95 
Gerookte kip             €10,95 
Vega salade met mozzarella, geitenkaas 
 & diverse groenten            €10,95 
Salades zijn inclusief brood en kruidenboter 
 

Borrelkaart 
Borrelgarnituur, 6 stuks/€ 5,25, 12 stuks/€ 9,50, 18 stuks/€ 13,75 
Keuze uit: - Ambachtelijk gevulde rundvleesbitterballen  

- Vega groente bitterballen  
- Luxe gemengde bittergarnituur  

Broodplank met diverse dips       € 5,50 
Nacho’s met kaas, lenteui, tomaat, komkommer zure room, salsa & 
guacamole           € 7,50 
Schoonhovense kipkluifjes, 6 stuks       € 7,50 
Kaasplank: 4 streekkazen, olijven, mosterddillesaus  € 11,50 
Beachplank de luxe: 4 koude & 4 gemengde bittergarnituur, 4  
kipkluifjes, 4 bitterballen, nootjes, olijven & stokbrood met dips € 19,95 
Schaal nootjes          € 2,50 
 

Lunch tot: 

 



 

 

Voorgerechten 
Broodplank met diverse dips    € 5,95 
Drentse mosterdsoep met droge worst  € 5,00 
Pomodori tomatensoep    € 4,75 
Kippensoep      € 5,25 
Rundercarpaccio met cashewnoten, ingelegde  
groenten met een balsamicodressing   € 10,95 
Dungesneden zalm met een crème van 
mierikswortel      € 10,95 
Vegasalade van meloen geitenkaas en tomaat         € 10,95 
Gemarineerde meloen met zwarte woud ham € 9,95 
 
Bovenstaande gerechten worden geserveerd  
met brood en kruidenboter 
 
Nacho’s met kaas, lenteui, zure room,       
tomatensalsa en guacomole    € 7,50 
Schoonhovense kipkluifjes, 6 stuks   € 7,50 
  

Dessert/IJs (Gehele dag) 
Warme wafel met verse aardbeien,  
vanille-ijs & slagroom (Seizoen)     € 6,50 
Sorbet Schoonhoven: 3 soorten ijs,  
aardbeiencoulis, fruit en slagroom     € 7,00 
Sorbet boerenjongens: 3 bollen ijs, boerenjongens,  
advocaat & slagroom       € 6,50 
Baileys strawberry met verse aardbeien, vanille ijs en slagroom   € 7,50 
Aardbeiensorbet: softijs, verse aardbeien,  
aardbeiensaus en slagroom      € 6,50 
Caramello: softijs, karamel saus, karamel blokjes en slagroom € 6,00 
Cerise: softijs, slagroom en warme kersen    € 6,50 
Coupe Oreo: Vanille ijs, chocolade ijs, chocoladesaus, oreo 
& slagroom        € 7,00
       

Hoofdgerechten 
Drentse varkensschnitzel met champignons,  
uien, spek & paprika     € 17,95  
Vegetarische schnitzel met champignons,  
uien & paprika     € 16,95 
Saté van kippendijen met atjar & kroepoek  € 16,95 
Vega taco’s met diverse groenten, mais  
en tomatensalsa     € 16,95 
Varkenschnitzel met champignonroomsaus  € 17,95 
Roodbaars met hollandaisesaus   € 17,95 
Gebakken zalm met Zwolse mosterdsaus  € 19,95 
Varkenshaas met champignonroomsaus  € 19,95 
Biefstuk van diamanthaas met peperroomsaus € 19,95 
Spareribs met knoflooksaus en chilisaus (500 gr) € 18,50 
T-bone steak 400 gr van de grill met kruidenboter € 22,95 
Mixed grill sparerib, varkenshaas, biefstuk en  
kippendijen      € 22,50 
Bovenstaande gerechten worden geserveerd met 
gebakken aardappelen/friet/nasi, rauwkost warme 
groenten en fritessaus 
 

 

 
V.a. 17.00 uur 

 
Adres: Marten Kuilerweg 47, 7913 XG Hollandscheveld 

Telefoonnummer: 0528-351653 
E-mail: info@planschoonhoven.nl 


