SchielandsThuis
Box

WAT IS DE SCHIELANDSTHUIS BOX?
De SchielandsThuis Box is een box die bedrijven kunnen bestellen om hun relaties of medewerkers in de
watten te leggen. In deze boxen zitten heerlijke drankjes, hapjes of diners die tot in de puntjes verzorgd worden
door onze chef Jeffrey Klever. Wat de dinerboxen zo leuk en speciaal maakt is dat de finishing touch door u
gedaan moet worden om uiteindelijk een fantastische culinaire beleving te ervaren.

WAT ZIJN DE OPTIES?
LunchBox: sap, brood, soep & dessert
BorrelBox: hapjes & alcoholische dranken
DinerBox: 3 of 4 gangen menu met bijpassende wijnen

De gerechten worden gepresenteerd in een mooie doos die indien gewenst gepersonaliseerd kan
worden met uw bedrijfslogo.

EXTRA’S
Bij de boxen kunnen ook nog extra’s toegevoegd worden:

Bierpakket: Rotterdamse proeverij, Oedipus of 0.0 pakket van 3 flessen bier voor €10
Wijn: keuze uit wit of rood €10 per fles

KOSTEN
LunchBox: sap, brood, soep & dessert €14 per persoon
BorrelBox: hapjes en 2 dranken €22,50 voor 2 personen
DinerBox: 3 gangen €72,50 | 4 gangen €82,50 voor 2 personen

Afhalen dinsdag t/m zondag tot 16:00 uur na telefonisch reserveren.
Minimale afname: 10 personen. Wij bezorgen graag dinsdag t/m zondag
Bestellen kan via info@restauranthetschielandshuis.nl

Schielandshuis | Tel: 010 310 0750 | Coolsingel 114 | 3011 AG | Rotterdam
ERVAAR DE GASTVRIJHEID VAN

Onze heerlijke

DinerBox
3-GANGEN 27,50 OF 4-GANGEN 32,50
GEROOKTE TONIJNFILET
Hoisin saus | sesam | komkommer | Livar buikspek

CURRY MASALA
Gestoofde kippendijen | bospeen | paksoi | zwarte rijst

PULLED BEEF
Taco | kidneybonen | Picco de Gallo | gemarineerde rode kool | platte peterselie

KOKOS
Panna cotta | passievrucht | ruby chocolade | koffiecrumble

WIJN MERLOT GRAN RESERVA, LUIS FILIPE EDWARDS, CHILI, ALC 13,5% | 14,50
De neus is opmerkelijk voor zijn fruitigheid en aromatische complexiteit , met tonen van rijpe kersen en een vleugje elegante
kreupelhout , alles goed vermengd met die van tabak en vanille.

WIJN CHARDONNAY GRAN RESERVE, LUIS FILIPE EDWARDS, CHILI | 14,50
Aroma’s van ananas, honing, rijpe perzik en een kleine touch van citrus

Afhalen dinsdag t/m zondag tot 16:00 uur na telefonisch reserveren.
Minimale afname: 10 personen. Wij bezorgen graag dinsdag t/m zondag
Bestellen kan via info@restauranthetschielandshuis.nl

Schielandshuis | Tel: 010 310 0750 | Coolsingel 114 | 3011 AG | Rotterdam

ERVAAR DE GASTVRIJHEID VAN

S’ARTXE
01€ salgreib feisulcni nereib espaaK 3 tem tekkap :tekkapreiB
01€ door fo tiw tiu ezuek :tekkapnjiW

Onze heerlijke

BorrelBox
BORREL PLANK SCHIELANDSTHUIS €22,50 VOOR
2 PERSONEN PER BOX
BORRELBOX SCHIELANDSTHUIS

Parmaham | truffelsalami | chorizo | Oude Rotterdammer | Griekse olijven
tapenades | breekbrood

BIERPROEVERIJ
Rotterdamse bier proeverij, 2 flesjes

EXTRA’S
Bierpakket: Rotterdamse proeverij, Oedipus of 0.0 pakket van 3 flessen bier voor €10
Wijn: keuze uit wit of rood €10 per fles

BIER NOORDT DUBBEL, ALC 7%, ROTTERDAM | 3,50
Volle tonen van mout, koek, rozijnen, kruidige hop en verfijnde aroma’s
WIJN PINOT NOIR, LAROCHE, FRANKRIJK | 14,50
Een aroma combinatie van rijpe zoete aardbeien en specerijen

Afhalen dinsdag t/m zondag tot 16:00 uur na telefonisch reserveren.
Minimale afname: 10 personen. Wij bezorgen graag dinsdag t/m zondag
Bestellen kan via info@restauranthetschielandshuis.nl

Schielandshuis | Tel: 010 310 0750 | Coolsingel 114 | 3011 AG | Rotterdam

ERVAAR DE GASTVRIJHEID VAN

