
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vleesgourmet  €8,95 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 wortelsalade, 
salade zoetzuur, macaronisalade 
en de met goud bekroonde koude 
schotel. 

 

Gourmet 
Vleesfondue   €8,95 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 wortelsalade, 
salade zoetzuur, macaronisalade 
en de met goud bekroonde koude 
schotel. 

 

Fondue 
Voorjaars BBQ vlees  €12,95 p.p. 

 Ambachtelijke burgers 

 Gemarineerde speklapjes 

 Gegaarde spareribs 

 Gemarineerde kipfilet 
 

Let op! Geen aanpassingen mogelijk! 
 

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

BBQ 

Vlees 
Mini kogelbiefstukjes  €3,95  
Mini burgers  €2,95  
Varkensfiletlapjes  €2,95  
Kipfilet  €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 
Truffelmayonaise  €2,25 
Schreurs (licht) pikant  €2,25 
Mosterd-dille saus  €2,25 
Kerriemayonaise  €2,25 

 

Supplementen per bakje 



  

Kinderbrunchpakket: 
* Paashaas briochebroodje 
* Witte bol 
* Zoet beleg 
* Boeren kaas en ham 
* Boeren boter 
* Gekleurd paaseitje 
* Choco paaseitjes 
* Paasdessert 

 
€9,95 

Per persoon 
 
 

Let op! 
Het kinderbrunchpakket is alleen 
te bestellen per kind als 
toevoeging op het standaard 
brunchpakket per 2 volwassenen. 
 
 
 
 
 

Paasbrunch (beenham) Paasbrunch (kip) Kinderbrunch 

Paasbrunch 1: 

* Romige koninginnensoep 
* Pasteitjes en kipragout 
* Gesneden Paasbrood 
* Paashaas briochebroodje 
* Zacht broodje 
* Boeren kaas en vleeswaren 
* Boeren boter 
* Oma’s kruidenboter 
* Gekleurde paaseieren 
* Eigen oogst fruitsap 
* Paasdessert 

 
 

€19,95 
Per persoon 

Het brunchpakket is te bestellen per 
2 personen. 

 

Paasbrunch 2: 

* Romige koninginnensoep 
* Beenhamreepjes in honing-

mosterd saus 
* Gesneden Paasbrood 
* Paashaas briochebroodje 
* Zachte broodjes 
* Boeren kaas en vleeswaren 
* Boeren boter 
* Oma’s kruidenboter 
* Gekleurde paaseieren 
* Eigen oogst fruitsap 
* Paasdessert 

 
€19,95 

Per persoon 
Het brunchpakket is te bestellen per 

2 personen. 
 

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 

Hapjespan vlees  €8,95 p.p. 
Gevuld met: 

* Kipspiesjes 
* Mini burgers 
* Balletjes 
* Grillworstjes 
* Mini spareribs 
* Satésaus 

Let op! Geen aanpassingen mogelijk! 

 

Hapjespan compleet  €13,95 p.p. 
De gevulde hapjespan met 
gegaarde vleessoorten en 
satésaus. Inclusief: stokbrood, 
kruidenboter, huisgemaakte 
wortelsalade, salade zoetzuur, 
macaronisalade en de met goud 
bekroonde koude schotel. 
 

Je betaalt €3,95 voor de aluminiumschaal. De 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! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paasspecials 

Paasspecials 
Paasstol groot € 12,55 p.st. 

Paasstol half € 6,95 p.st. 

Paasstol 4 snee € 4,90 p.st. 

Paashaasbroodje € 0,90 p.st. 

Breekbrood-ei € 5,65 p.st. 

Mini broodjes € 4,43 10st 

Mini croissants € 4,45 8st 

Mini krentenbol € 2,52 5st 

Paasvlaai € 20,60 p.st. 

Mango-abrikoos 

Paastaartje € 14,45 p.st. 

Paascake € 5,65 p.st. 

Paasgebakje € 2,75 p.st. 

Paas tulband € 9,70 p.st. 

    

 
 
 
 
 
 

Bestellen? 

Bestellen voor Pasen is 
mogelijk tot en met dinsdag 

4 april 2023. 
 

Online bestellen?  
www.schreursroermond.nl 

/pasen 

 
Bestelling mailen? 

winkel@schreursroermond.nl 

 
Telefonisch doorgeven? 

0475-329391 
 

De bestellingen worden 
vanuit De Biekeuke 

uitgegeven op zaterdag  
8 april per tijdvak. 

 

*************** 
 

Openingstijden: 

De Biekeuke is op zaterdag 
8 april gesloten.  

 
Eerste en tweede Paasdag 

zijn wij gesloten.  
 

Op dinsdag 11 april zijn we 
vanaf 13:00u geopend. 

 
*************** 

De prijzen van de artikelen 
weergegeven op het etiket zijn de 

juiste prijzen. 

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

 

Keuze(s) warm vlees: 
Beenhamreepjes in honing-
mosterd saus, beenhamreepjes in 
champignonroomsaus, 
Varkenspoulet in champignon-
roomsaus, kip stroganoff,  
kip pilaf en draadjesvlees. 
 

Het buffet uitbreiden? 
2e soort warm vlees   €2,95 p.p. 
Groentemelange €1,75 p.p. 
Roerbakgroentemix €1,75 p.p. 
Aardappeltaartje €1,95 p.p. 
Gegaarde krieltjes €1,95 p.p. 
Gegaarde rijst  €1,50 p.p. 
Paasdessert  €2,95 p.p. 
 
 
 
 
 

Buffet voor thuis 

Voornaam:  

Achternaam:  

Telefoonnummer:  

Emailadres:  

Aantal personen:  

Voorkeur tijdvak: 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17u 
 

   Gelieve aan te kruisen wat u wenst te bestellen: 
 Gourmet vlees  Gourmet compleet   
 Fondue vlees  Fondue compleet   
 BBQ vlees  BBQ compleet   
 Hapjespan vlees  Hapjespan compleet  Huur pan 
 Paasbrunch kip  Paasbrunch beenham  Kinderbrunch 
 Buffet voor thuis: Warmvlees 1: ……………………… 2: ……………………………… 

 

(Klein) Bestelformulier 

http://www.schreursroermond.nl/
mailto:winkel@schreursroermond.nl

