
Pizza classica  | € 9,95€ 9,95  
Mozzarella, tomatensaus, oreganoMozzarella, tomatensaus, oregano

Pizza tradizionale mozzarella  | € 12,50
Mozzarella, tomatensaus, cherrytomaat, Mozzarella, tomatensaus, cherrytomaat, 

pesto en Rucolapesto en Rucola

Pizza prosciutto | € 14,50€ 14,50
Mozzarella, tomatensaus, ham, champignons, Mozzarella, tomatensaus, ham, champignons, 

paprika en rode uipaprika en rode ui

Pizza hole 19 | € 14,50€ 14,50
Mozzarella, tomatensaus, ananas, Mozzarella, tomatensaus, ananas, 

boerenbeenham en groene paprikaboerenbeenham en groene paprika

Pizza picante | € 14,50€ 14,50
Mozzarella, tomatensaus, salami, Mozzarella, tomatensaus, salami, 

chorizo, ui en spaanse peperchorizo, ui en spaanse peper

Pizza Parma | € 15,50€ 15,50
Mozzarella, tomatensaus, Parmaham en rucolaMozzarella, tomatensaus, Parmaham en rucola

Pizza salmone & gamba | € 18,50 € 18,50   
Mozzarella, tomatensaus, verse zalm, gamba’s, Mozzarella, tomatensaus, verse zalm, gamba’s, 
ui, kappertjes, knoflook, rucola besprenkeld met ui, kappertjes, knoflook, rucola besprenkeld met 

een dressing van citroen, mosterd en dille. een dressing van citroen, mosterd en dille. 

PIZZA SCHERPENBERGH

MENUMENU

DINER
Gamba’s, salade, 
biefstuk, soep, vis 
en meer...

PIZZA 
TAKE AWAY?

Dat kan! Wij maken hem voor u 
klaar, u bakt hem thuis verder af

PIZZA TAKE AWAY?
Dat kan! 

Wij maken hem voor u klaar, 
u bakt hem thuis verder af.

Cloche van pure chocolade | € 9,50€ 9,50
Vanille ijs met kruim van Bastogne en chocolade Vanille ijs met kruim van Bastogne en chocolade 

muffin onder een cloche van pure chocolade muffin onder een cloche van pure chocolade 
met warme vanillesausmet warme vanillesaus

Bastogne parfait | € 8,75€ 8,75
Bastogne parfait met karamelsaus, geslagen room Bastogne parfait met karamelsaus, geslagen room 

en een bolletje vanille-ijsen een bolletje vanille-ijs

Coupe Scherpenbergh | € 8,75€ 8,75
Een coupe met vers fruit, drie soorten roomijs Een coupe met vers fruit, drie soorten roomijs 

en geslagen roomen geslagen room

Warme appeltaart met walnotenijs | € 7,50€ 7,50
Appeltaart uit de oven met een bol walnotenijs, Appeltaart uit de oven met een bol walnotenijs, 
gesuikerde pecannoten, slagroom en vanillesausgesuikerde pecannoten, slagroom en vanillesaus

DESSERT

French Coffee | € 6,95€ 6,95
Koffie met Grand Marnier en een toef slagroomKoffie met Grand Marnier en een toef slagroom

Italian Coffee | € 6,95€ 6,95
Koffie met Amaretto en een toef slagroomKoffie met Amaretto en een toef slagroom

Spanish Coffee | € 6,95€ 6,95
Koffie met Tia Maria en een toef slagroomKoffie met Tia Maria en een toef slagroom

Scherpenbergh Coffee | € 6,95€ 6,95
Koffie met Kaluha en Frangelico en een Koffie met Kaluha en Frangelico en een 

toef slagroomtoef slagroom

Irish Coffee | € 6,95€ 6,95
Koffie met Jameson en een topping van Koffie met Jameson en een topping van 

geslagen roomgeslagen room

SPECIAL 
COFFEES



Broodplankje  | € 6,95
Vers afgebakken brood met kruidenboter, tapenade, olijven en aioli

Runder carpaccio | € 13,25 / € 21,75
Dungesneden rundvlees met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, rucola, rode ui,

pittenmix, kappertjes, croutons, zongedroogde tomaat en pancetta

Champignons Dordogne | € 11,50 / € 19,50
In bierbeslag gefrituurde champignons met kruidensla en knoflooksaus

Quiche & oesterzwam  | € 12,75
Quiche met zongedroogde tomaat en pittenmix, oesterzwam bitterballen, 

rucola en mosterdmayonaise

Gamba’s uit de oven “pil pil style” | € 14,75 / € 21,95
Een eigenzinnige Spaanse uitvoering met knoflook, Spaanse peper,

ui tomaat, kruidenboter en rucola

Drie keer gerookt | € 13,75 / € 21,75
Tartaar en huisgemaakte gravad lax met kruidensla, crème fraîche, 

zalm eitjes en limoenmayonaise

Dine
VOORGERECHTEN

Tomatensoep  | € 8,25
Italiaanse tomatensoep met brunoise van tomaat en een scheutje room

Tom Yam Kung | € 9,50
Thaise garnalensoep met shiitake, bosui, taugé, paprika en verse koriander

Bospaddenstoelen | € 8,50
Met een garnituur van appel, bleekselderij en croutons

Soep van de week | € v.a. 8,25
Vraag naar onze soep van de week

SOEPEN

Heeft u 
allergieën? 

Meld het 
ons!

Als voor-of hoofd-
gerecht

Proeverij Scherpenbergh € 15,95 / 22,95
Een  p r es entat i e  va n  5  ver s ch i l l ende  vo o r ger ech t en

Hollandse haasbiefstuk 150 / 200 gram | dagprijs
Allerbeste keuze ossenhaas van onze kwaliteitsslager, gemarineerd en in roomboter gebakken 

geserveerd met verse groenten en aardappelgratin. Ondanks de naam van het ras, 
Belgische Blauwe, gaat het om een zuiver Nederlandse koe, met als eigenschap dat het vlees 

zeer mals is, met een iets minder rode kleur

Dry Aged Runder entrecote | € 31,95
Minimaal 21 dagen gerijpt in de Dry Ager

Op de gril bereid geserveerd met verse groenten en saus naar keuze

Gevogelte duo | € 22,50
Maishoen Crepinette met bospaddenstoelen en een Pasteitje met gevogelte ragout 

geserveerd met bijpassende garnituren

Trilogie van de Gril | € 23,50
Drie soorten vlees van de gril met bijpassende garnituren en saus naar keuze

Saté Scherpenbergh  | € 19,50
Een door traditie ontwikkelde evergreen van varkenshaas saté met atjar, 

kroepoek, friet en salade 

Golfburger plate  | € 17,50
Gegrilde runderhamburger van 200 gram geserveerd met gebakken uien, champignons, 

pancetta, salade en verse friet en country ketchup. Met een broodje + € 1,50

VLEES

Geserveerd met verse 
frites 

U kunt kiezen uit de volgende sauzen:
 R o m i ge  g ro en e  p ep er sau s      R o o m sau s  m et  b o s padden sto el en

 K n o f l o o k  k ru iden b o t er     J u s  va n  rode  po r t

Visduo | € 23,50
Twee soorten verse vis van het seizoen met bijpassende garnituren

Zeetong | dagprijs
Al jaren een specialiteit van het huis. In roomboter gebakken, verrassend 

geserveerd met pasta, verse groenten en ravigottesaus 

VIS
Geserveerd met verse 

frites 

Dine

bekijk ook onze 

pizza’s en desserts achterop!

=
vegetarisch gerecht of vegetarische optie


