Uit eigen kudde; Beefburger Schots en
Scheef (sesambroodje met beefburger,
belegd met kaas, tomaat, augurk, spek
en saus) 7,50
Pannenkoek naturel 4,00
Pannenkoek appel 5,00
Pannenkoek appel / rozijn / kaneel 5,50

Graag binnen bestellen
Huisgemaakte beefburgers
De beefburgers zijn echt huisgemaakt.
Onze hooglanders grazen het hele jaar
in natuurgebieden. Hierdoor ontstaat
uniek vlees wat bij geen enkele slager
of supermarkt verkrijgbaar is. Het is
namelijk 100% grasgevoerd vlees. Erg
gezond en op alle vlakken nog beter en
duurzamer dan biologisch vlees.

Ook natuurvlees voor thuis?
Dat kan. We verkopen natuurvlees én
antibioticavrije kip. U kunt
diepgevroren vlees of een kant en klaar
stoofpotje meenemen voor thuis.
Online bestellen kan ook, op
www.schotsehooglanders.nl.
Bestelde pakketten natuurvlees
bezorgen we in heel Nederland en
België bij de mensen thuis.

www.schotsenscheefopende.nl

Thee
Uit de tuin; verse muntthee met
honing 2,50
Thee uit een zakje; glas 1,50
potje 0,5 liter 3,00 / thee pot 1 liter 5,00
Koffie (fairtrade) 2,00
Appelsap, Cola, Sinas, 7up, Rivella of
Icetea (zonder prik) 2,00
Melk of chocolademelk 2,00
Warme chocolademelk 2,50
Ranja 1,00
Bier 0% alcohol 2,50

Appeltaart 2,50
Slagroom 0,50
Muffins 2,00 (chocola of bosbessen)
Koeievlaai 1,00 (eierkoek met zoete
huisgemaakte rabarber)
IJS  Boermarke bekertje roomijs en
keuze van raket tot magnum,
zie de ijskaart binnen

Graag binnen bestellen

www.schotsenscheefopende.nl

Uit eigen kudde;
Beefburger op een sesambroodje 5,50
Uitsmijter ham / kaas (2 volkoren
boterhammen met 3 kakelverse
scharreleieren) 6,50
Tosti kaas 3,50 of ham / kaas 4,00
Boerenlunch (2 zachte bolletjes keuze
ham, kaas of geitenkaas met koffie, thee
of melk) 6,50
Portie poffertjes 3,00

Graag binnen bestellen

We don’t serve fast food,
we serve fresh food as fast as
we can!
/schotsenscheefopende
Een bericht of foto op onze facebook
pagina waarderen we zeer en belonen
we daarom met een tweede kop koffie,
thee of fris gratis.

Kent u onze high tea al?
Volledig
Huisgemaakt

Na reservering
vanaf 12,50
p.p.

www.schotsenscheefopende.nl

Onze hooglanders grazen
het hele jaar in natuurgebieden.
Hierdoor ontstaat uniek vlees wat bij
geen enkele slager of supermarkt
verkrijgbaar is. Het is namelijk 100%
grasgevoerd vlees. Erg gezond en op alle
vlakken nog beter en duurzamer dan
biologisch vlees.
Proeven? Bestel dan onze beefburger!

Ook natuurvlees voor thuis?
Dat kan. We verkopen grasgevoerd
natuurvlees én antibioticavrije kip.
U kunt een pakje meenemen voor thuis
of bestellen op de website:
www.schotsehooglanders.nl.
Bestelde pakketten natuurvlees
bezorgen we in heel Nederland en
België bij de mensen thuis.

‘BBQ én gezond én duurzaam’, dat gaat
nooit samen, maar bij ons wel! Onze BBQ
bestaat uit natuurvlees en antibioticavrije
kip, aangevuld met huisgemaakte salade,
stokbrood met kruidenboter en saus.
19 euro per persoon.
Eenvoudiger of uitgebreider BBQen?
Dieetwensen? Bespreek het met ons.

www.schotsenscheefopende.nl

Dagje uit, familiedag, verjaardag,
jubileum, vrijgezellenfeest,
kinderfeestje of bedrijfsuitje?
Beleef Schots en Scheef!
 Highland games
 Bamboetoren bouwen
 Blote Voetenpad
 Klimwand
 Boogschieten
 Krat stapelen
 Vuur maken
 Koetsrit
 Wandelverteltocht
 Fietstocht met de familiefiets
 Vergaderlocatie
 BBQ met natuurvlees
 High tea
 Boeren picknick
 Lunch
Zowel kleine als grote groepen zijn
welkom. Bij slecht weer kunt u droog
zitten in onze binnenruimte of in
partytenten. Een aantal activiteiten
kunnen we bij slecht weer
verplaatsen naar de sporthal in
Opende.
Vraag Jelwin of Ymkje om meer
informatie, of kijk op onze website.

www.schotsenscheefopende.nl

