Bezorgen +€3,00
tot max. 5 km
Afhalen ook
mogelijk

Help ons! Heeft
u een voorkeurstijd?
Bestel diner dan
ruim voor 17.00u

Bestel en betaal eenvoudig online: www.scrumpy.nl

Lunch

Diner

Vanaf 11.00 uur

Luxe broodjes

Tot 20.00u / bestel op tijd!

Say no more

9,75

Smokey Bandit II

9,75

Chicken Scrumpy

9,75

Dungesneden babytops / pittenmix
/ rode ui / pesto of truffelmayonaise
/ parmezaanse kaas

Koudgerookte Hoekse zalm / rode ui
/ Hoeve-ei / dille-roomkaas
Gebakken kippendij / zoet-pikante
saus / sla / komkommer / tomaat

Warm Vlees

Fricandeau / ui / champignon
/ paprika / chilisaus

9,75

Voorgerechten

Classics

Dungesneden babytops / rode uien
/ rucola / Parmigano Romano / pesto

Italiaanse bol / gerookte bacon / sla
/ vleestomaat / Cheddarkaas / bbq-saus

Carpaccio

9,75

Zalm carpaccio

9,75

Dungesneden zalm / kappertjes
/ crème van gepofte paprika
en gember / zoet zuur / courgette
/ Hoeve-ei

Panna cotta
van zoete aardappel

Soep (1 liter koud)

8,5

Tomatensoep
Toscaanse pompoen

Broodje Gezond

8,5

Salades

Roomkaas / diverse kruiden
Kaas / sla / komkommer
/ tomaat / Hoeve-ei

9,75

Pulled pork / coleslaw / BBQ saus

Jus d’orange (1 liter)

Kids
Altijd goed

Patat met keuze uit kipnuggets,
frikandel of kroket

Vega
Lasagne

Ratatouille / pesto / bechamel
/ De Rotterdamsche Oude

6

7,5

9,75

Panna cotta van zoete aardappel
/ geroosterde pinda / uienmarmelade

Kruiden Roomkaas

Pulled pork

Alle hoofdgerechten
worden geserveerd
met friet en salade

10
12,5

Carpaccio

14

Zalm

14

Geitenkaas

14

Dungesneden babytops / groene
salade / rode uien / croutons / pesto
/ pittenmix / Parmezaanse kaas
Koudgerookte Hoekse zalm /
groene salade / rode uien / Hoeve-ei
/ dressing
Geitenkaas / walnoot / vinaigrette
van walnoot / rozijnen / appel
/ zongedroogde tomaat

Dessert
16,5

Cheesecake

4,5

Bastognemousse

4,5

Chocolade brownie

4,5

Vanille / witte chocolade
/ bastognekoek
Mousse van Bastogne

Chocolade / diverse noten

1

Familiebox
Ribs €50

Ong. 1,5 kilo Spareribs / keuze
uit zoet of pittig / knoflooksaus /
salade / friet

2

Familiebox
Saté €50

8 stokken saté / keuze uit kip of
varken / satésaus / kroepoek /
atjar / gebakken uitjes / friet / salade

3

Burger Buster

15

Schnitzel

15

Frisse salade / citroen
/ Met stroganoff saus

+2,5

Spareribs

17

Varkensspies

15

Kipspies

15

In de marinade gekookte malse
spareribs met een keuze uit vier
sauzen:
¡ Honing, mosterd en tijm (zoet)
¤ Teriyaki (lichtzoet)
£ Smoked Garlic (bbq)
¢ The ring stinger (een superhete
saus voor de echte liefhebber
van spicy: eigengemaakte
masalakruiden met madame
Jeanette, Rawit-pepers en
gemberstroop)
Satésaus / kroepoek / atjar
/ gebakken uitjes
Satésaus / kroepoek / atjar
/ gebakken uitjes

Pasta
Kip

15

Zalm

15

Vega

15

Pasta kip pesto

Gerookte zalm pesto
Pasta vega pesto

Bestellen:

 amiliebox
F
Combi €55

NEW!

Ong. 1 kilo Spareribs / keuze uit zoet of pittig / knoflooksaus / salade / 4 stokken saté / keuze uit kip of varken /
satésaus / kroepoek / atjar / gebakken uitjes / salade / friet

Bestel en betaal eenvoudig online: www.scrumpy.nl / T. 0174 29 75 18

CHIQUE

Bekijk en bestel het wisselende
Scrumpy Chique menu op
www.scrumpy.nl. Afhalen of
bezorgen kan op vrijdag, zaterdag
& zondag tussen 16:00 en 20:00 uur.

€29,50

Deals

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Spareribs
€12,50

BEZORGEN BUITEN 5 KM? BEL ONS! 0174 29 75 18

5-gangen v.a.

Doordeweekse

Bekijk het menu
www.scrumpy.nl

Burger Buster
€12,50

Saté
€12,50

Salades
€12,50

Scan en!
bestel

p.p.

Bestel en betaal eenvoudig online: www.scrumpy.nl

Verse Soep!
Altijd makkelijk om
in huis te hebben!

1l.

Elke week bereiden wij verse
soepen voor thuis. Na het bereiden,
vriezen we de soepen direct in.
Na ontdooien kunt u, mits gekoeld
bewaard, nog zeker vier dagen
van uw soep genieten!

Kijk in onze webshop voor
al onze heerlijke soepen!
(Alle soepen per liter)

Bestel online!
www.scrumpy.nl

2021 GAAT
DOORRR!

#valentijn #pasen #pinksteren #moederdag #vaderdag
#welkomthuis #2021

Ook in 2021 willen we jullie
blijven verrassen met leuke
acties, fijne aanbiedingen en
lekkere culinaire nieuwtjes!
Bij u thuis of, als alles
meezit, snel weer bij ons!

Tot snel! We keep in touch!
Team Scrumpy
Bestel en betaal eenvoudig online: www.scrumpy.nl

