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Gourmet 

Vleesgourmet  €8,50 p.p. 
* Gemarineerd reepjesvlees 
* Mini burgers 
* Gemarineerde kogelbief 
* Gemarineerde filetlapjes 
* Gemarineerde kipfilet 
Let op! Geen aanpassingen mogelijk! 

 

Gourmet compleet  €13,95 p.p. 
Bovenstaand pakket, inclusief: 
stokbrood, kruidenboter, 
huisgemaakte appel-bleekselderij 
salade, salade zoetzuur, 
macaronisalade en de met goud 
bekroonde koude schotel. 

 

Fondue 

Vleesfondue   €8,50 p.p. 
* Blokjes kogelbief 
* Blokjes kipfilet 
* Blokjes varkensfilet 
* Rundvleesballetjes 
* Stroganoffballetjes 

Let op! Geen aanpassingen mogelijk! 
 

Fondue compleet  €13,95 p.p. 
Bovenstaand pakket, inclusief: 
stokbrood, kruidenboter, 
huisgemaakte appel-bleekselderij 
salade, salade zoetzuur, 
macaronisalade en de met goud 
bekroonde koude schotel. 

 

Winter BBQ 

Winter BBQ-vlees  €12,50 p.p. 
* Ambachtelijke burgers 
* Gemarineerde speklapjes 
* Gegaarde spareribs 
* Gemarineerde kipfilet 

 
Let op! Geen aanpassingen mogelijk! 

 
Winter BBQ compleet €18,50 p.p. 
Bovenstaand pakket, inclusief: 
stokbrood, kruidenboter, 
huisgemaakte appel-bleekselderij 
salade, salade zoetzuur, 
macaronisalade en de met goud 
bekroonde koude schotel. 

Vlees 
Mini gemarineerde kogelbiefstukjes (4 st.) €3,95  
Mini burgers (6 st.)  €2,95  
Varkensfiletlapjes (6 st.)  €2,95  
Gemarineerde kipfilet (6 st.)  €2,95  
Shoarma of gyros  €2,95  
Gemarineerde gamba’s  €3,95  
Zalmfilet  €3,95  
Gesneden groente 
Gesneden paprika  €1,75 
Gesneden uien  €1,75 
Gesneden champignons  €1,75 
Gekruide krieltjes  €1,75 
Tafelsauzen huisgemaakt 
Knoflooksaus  €2,25 
Truffelsaus  €2,25 
Schreurs (licht) pikant  €2,25 
Mosterd-dille saus  €2,25 
Kerriemayonaise  €2,25 

 

Supplementen (per bakje) 



  

Kerstpakket 

Gevuld met verschillende 
streekproducten, zowel zoet als 
hartig.  
 

Cadeaubon 

Iemand verrassen met een 
cadeaubon? We verkopen deze 
van zowel De Versboerderiej als 
De Biekeuke, in ieder gewenst 
bedrag! 

4-gangen Kerstdiner-box 

Snel en lekker, 
kies en bestel! 

 
Een 4-gangen Kerstmenu  
kant en klaar aangeleverd, 

zodat jij de gerechten alleen 
nog maar hoeft op te warmen! 

 
De Kerstdiner-box kost €45 en 

is voor 2 personen. 
 

Let op! Een Kerstdiner-box is 
standaard verpakt voor 2 personen. 
Je stelt de dinerbox samen door het 

kiezen van één gerecht per gang! 

 
♥=Vega 

 
Extra bijgerecht: 
♥= Rode kool 

♥ = Rijst 
 

Buffet voor thuis 

Gang 1 | Voorgerecht 
* Pasteitje kipragout 

* Paté van het huis met cranberry  
* Caprese-cocktail van tomaat, 

mozzarella en basilicumolie♥  
 

Gang 2 | Tussengerecht 
Inclusief afbakbrood en kruidenboter 

*Romige wildsoep met garnituren 
*Runderbouillon met garnituren 

*Zoete aardappelsoep ♥ 
 

Gang 3 | Hoofdgerecht 
Inclusief groenterelish en aardappeltaartjes 

*Boeuf bourguignon ♥ 
* ‘’Knien in ut zoer’’ (+€4,95 per box) ♥ 

*Kalkoenfilet in een curry-mangosaus ♥ 

*Romige spinaziepasta ♥ 
 

Gang 4 | Dessert 
Feestelijk dessert van de chef! 

Pakket op maat 

Natuurlijk kunnen wij ook 
kerstpakketten en 
relatiegeschenken op maat 
maken voor ieder gewenst 
budget. Informeer naar de 
mogelijkheden. 
 

Buffet voor thuis €15,95 p.p. 
* Warm vlees naar keuze 
* Koude schotel 
* Macaroni salade 
* Appel-bleekselderij salade 
* Salade zoetzuur 
* Olijven 
* Stokbrood  
* Kruidenboter 

 
Het buffet uitbreiden? 
2e soort warm vlees   €2,95 p.p. 
Groentemelange €1,75 p.p. 
Oma’s rode kool €1,75 p.p. 
Aardappeltaartje €1,95 p.p. 
Gegaarde krieltjes €1,95 p.p. 
Gegaarde rijst  €1,50 p.p. 
Kerstdessert  €2,95 p.p.
   
 
 
 
 
 



 

Bestel tijdig, want OP=OP. 
 

Bestellingen voor Sinterklaas kunnen tot en met 
donderdag 1 december 17:00u doorgegeven 

worden. 
 

Bestellingen voor Kerst (alleen af te halen op 24-12) 
kunnen tot en met zaterdag 17 december 17:00u 

doorgegeven worden. 
De uitgifte van bestellingen voor de kerstdagen zal enkel op  
24 december zijn en gebeurt vanuit de Biekeuke per tijdvak. 

Dit doen wij om de drukte te verspreiden! 

 
Bestellingen voor Oud & Nieuw  

(af te halen op 31-12) kunnen tot en met donderdag 
29 december 14:00u doorgegeven worden. 

 
Openingstijden: 

Maandag 19 december | 13:00u – 18:00u 
Dinsdag 20 december | 10:00u – 18:00u 

Woensdag 21 december | 10:00u – 18:00u 
Donderdag 22 december | 10:00u – 18:00u 

Vrijdag 23 december | 10:00u – 18:00u 
Zaterdag 24 december | 10:00u – 16:00u 

Zondag 25 december | GESLOTEN 
Maandag 26 december | GESLOTEN 

Dinsdag 27 december | 13:00u – 18:00u 
Woensdag 28 december | 10:00u – 18:00u 
Donderdag 29 december | 10:00u – 18:00u 

Vrijdag 30 december | 10:00u – 18:00u 
Zaterdag 31 december | 10:00u – 16:00u 

Zondag 1 januari | GESLOTEN 
Maandag 2 januari | GESLOTEN 

Dinsdag 3 januari | 10:00u – 18:00u 
 

De Biekeuke is gesloten van 22 december  
tot en met 26 december. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Hapjespan* 

De hapjespan is de ideale uitkomst voor 
op tafel. Gevuld met veel lekkers. Het 

enige wat jij hoeft te doen is de stekker 
in te steken. De hapjespan kun je bij ons 

huren. Te bestellen vanaf 4 personen. 
*De hapjespan kan niet worden afgehaald 

tussen 19 december en 29 december. 

 
Hapjespan vlees   €8,50 p.p. 
Gevuld met: 

* Kipspiesjes 
* Mini burgers 
* Balletjes 
* Grillworstjes 
* Mini spareribs 
* Satésaus 
Let op! Geen aanpassingen mogelijk! 

 

Hapjespan compleet   €13,95 p.p. 
Inclusief salades, stokbrood en 
kruidenboter. 

 

Je betaalt €3,95 voor de aluminiumschaal. 
Huurprijs van de hapjespan bedraagt €10.  

De borg bedraagt €20, deze ontvang je terug bij 
inleveren. Gelieve de gehuurde hapjespan 

binnen 3 dagen terug te brengen! 

 

Bestellen? 

Online bestellen?  
www.schreursroermond.nl 

/feestdagen 
 

Bestelling mailen? 
winkel@schreursroermond.nl 

 
Telefonisch doorgeven? 

0475-329391 

Voor Sinterklaas & Oudjaarsavond: 
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