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Gelieve te reserveren via Schollebos.nl

VANAF 10 KINDEREN

Kleuters: Kinderpannenkoek, limonade 
siroop & een raket

Kinderen: Flesje drinken naar keuze, een 
naturel pannenkoek of een snack 

(frikandel, kipnuggets of kroket) met friet 
& schatkistje

500 per kleuter

995 per kind

BESTAANDE UIT

Kleuters&Kinderen

VANAF 2 PERSONEN*
MOGELIJK TOT 16:00 UUR
NIET MOGELIJK OP ZONDAG

1995 per persoon

De heerlijkste zoetigheden, waaronder 
scones, petit fours, chocolade & soesjes. 
Hartige hapjes, waaronder belegde 
mini-broodjes, groente kroketten & 

sausijzen. Onbeperkt
water & thee.

BESTAANDE UIT

High Tea

Pannenkoeken
Een pannenkoek naar keuze,
een drankje naar keuze

& een ijsje

BESTAANDE UIT

VANAF 15 PERSONEN

1395 per persoon

Feestavond
Koffie met gebak (evt. met tekst), 

onbeperkt drank*, zoutgarnituur, kaas en 
worst garnituur & bittergarnituur

BESTAANDE UIT

Kleine portie verse friet met mayo - 2,95 p.p.
Luxe hapjes - 5,50 p.p.

Gevulde eitjes, toastjes met filet americain, 
garnalensalade, zalm en brie

DUUR: 4,5 UUR
VANAF 50 PERSONEN 

MOGELIJK VAN 20:30 TOT 01:00 UUR

3500 per persoon

Feestmiddag
Koffie met gebak (evt. met tekst), 

onbeperkt drank*, zoutgarnituur, kaas en 
worst garnituur & bittergarnituur

BESTAANDE UIT

DUUR: 3 UUR
VANAF 30 PERSONEN 

MOGELIJK TOT 16:00 UUR

2250 per persoon

DUUR: 3 UUR
VANAF 20 PERSONEN

4795 per persoon

Naast al het lekkers van het gewone koud 
en wam buffet, krijgt u ook kroketten & 

vienetta. 

Inclusief frisdrank, koffie, wijn en bier.
Uitgezonderd van verse jus, speciale koffie, 
speciale bieren en buitenlands gedestilleerd.

BESTAANDE UIT

Koud&Warm
Buet Deluxe

DUUR: 3 UUR
VANAF 20 PERSONEN

2995 per persoon

Tomatensoep, aardappelsalade, salade 
caprese, zalmsalade, jumbogarnalen, 
varkenshaas saté, hete kippendij, 

groentemix bestaande uit mais, paprika, 
ui en roseval aardappeltjes met kruiden, 
friet, nasi, stokbrood & fruitsalade 

BESTAANDE UIT

Koud&Warm 
BuetUw Feestje!

Andere wensen?
Wij maken voor u een
vrijblijvende offerte!

Volg ons op 
Facebook & Instagramen blijf op de hoogtevan het laatste nieuwsen de beste acties!
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DUUR: 2 UUR
VANAF 20 PERSONEN

MOGELIJK TOT 16:00 UUR 
NIET MOGELIJK OP ZONDAG

2995 per persoon

Naast al het lekkers van de gewone 
koffietafel, krijgt u ook zalmsalade, 
scrambled eggs, donuts, vers fruit. 

Inclusief frisdrank, koffie, wijn en bier.
Uitgezonderd van verse jus, speciale koffie, 
speciale bieren en buitenlands gedestilleerd.

BESTAANDE UIT

Ko etafel Deluxe

DUUR: 2 UUR
VANAF 20 PERSONEN

MOGELIJK TOT 16:00 UUR
NIET MOGELIJK OP ZONDAG

1995 per persoon

Koffie, thee, melk, jus d’orange,
soep, luxe broodsoorten, diverse 
vleeswaren, diverse kaassoorten, 
huzarensalade, zoet beleg,
gekookte eieren, kroketten &

mini vienetta.

BESTAANDE UIT

Ko etafel
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Algemene voorwaarden

Op de door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UHV) van toepassing. Deze kunt u 
bij ons in het restaurant inzien en worden op verzoek u kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die 
van onze diensten gebruik maakt.

Diners/partijen onder de €1000,00 dienen na afloop direct te worden voldaan.

BBij reserveringen voor buffetten, koffietafels, bruiloften en partijen dient de helft van de begrote prijsopgave 14 dagen 
van tevoren overgeboekt te worden op rekeningnummer NL 31 RABO 0137244215 t.n.v. Schollebos.

Pannenkoek-petit restaurant Schollebos is geopend van dinsdag t/m zondag van 10:00 tot 21:00 uur.
De keuken is geopend van 11:00 tot 20:30 uur.
Maandag zijn wij gesloten, maar in overleg kan hier van afgeweken worden.

Prijswijzigingen onder voorbehoud

* Alleen binnenlands gedestileerd
* * Bij de High Tea zal het aantal gereserveerde personen in rekening worden gebracht.


