
Geniet van ons mooie pand met een rijke historie.

Een unieke plek om te slapen, voor koffie, lunch, vergadering of borrel.

 

• Stijlvolle hotelkamers

• Intieme vergaderruimtes

• Zakelijk ontbijt, lunch of borrel

• Meerdaags vergaderen incl. overnachten

• Ontspannen en sportieve arrangementen

 

Heb je specifieke wensen? We helpen je graag.

hetscheepshuys.nl MENU



Frisdranken/ sappen

Versgeperste jus d’orange  3.7

Chaudfontaine bruisend 2.6  

Chaudfontaine plat 2.6

Coca-Cola 2.6

Coca-Cola Zero  2.6

Lipton Ice Tea 2.7

Appelaere Appelsap 2.8

Wijn/ bier

Witte wijn  4.8   22.0

Rode wijn 4.8   22.0

Rosé 4.8   22.0

Hertog Jan 2.8

Witte Anker (Hopwit) 4.8

Leffe Blond 4.3

Alcoholvrij bier 2.8

Thee

Met plezier serveren wij heerlijke, verantwoorde 

Crusio Thee. Theesommelier Kiona Malinka haalt 

de vele soorten thee zelf uit alle hoeken van de 

wereld. Zij werkt bij elke nieuwe oogst nauw 

samen met de lokale boeren om de beste smaak 

te kunnen creëren.

Groene fris - citrus - notig - roosterig  2.9

Witte intense jasmijn - steenfruit - bloemig  2.9

Earl Grey klassiek zwart - bergamot - bloemig  2.9 

Ceylon volzoet - licht drogend - honing geur 2.9 

Verveine kruiden infusie - citrus - bloemig  2.9 

Scheepshuys Special    

verveine - gember - citroen - munt  3.9

Rooibos Special  

rooibos - sinaasappel - munt  3.9

Klein ontbijt of tussendoor

Croissant met roomboter - jam of kaas    3.6

Griekse yoghurt met vers seizoensfruit - granola - honing 6.9 

Luxe muffin chocolade (met karamel) of roodfruit  3.4

Koffie

Onze Braziliaanse koffiebonen komen 

rechtstreeks van de lokale boer en worden 

gebrand in de Nederlandse branderij

Man met Bril. De koffiebonen worden op 

een duurzame manier verbouwd. In deze 

koffie proef je de heerlijke smaken van

melkchocolade, room en kersen.

Americano 2.6

Espresso 2.6

Cappuccino 2.9

Latte 3.1

Flat White 3.8

+ Extra Shot 1.1

+ Havermelk 0.4

Lunch

Molenaarsbrood (wit/bruin) 
Carpaccio rucola - gebrokkelde oude kaas - truffeldressing - pijnboompitten  12.5

Tonijnsalade (huisgemaakt) zongedroogde tomaten - kappertjes - ei  10.2

Reypenaer kaas rucola - mosterdmayonaise - pijnboompitten - augurk 8.9

Club gerookte kipfilet - gebakken rauwe ham - sla - tomaat - komkommer - ei -

met chilimayonaise en chips     11.9

Vers gemaakte soep    6.5

Ambachtelijke tosti’s
Klassiek ham - kaas met chilimayonaise    6.8

Amerikaans huisgemaakte tonijnsalade - cheddarkaas met chilimayonaise  7.9

Pittig chorizo - cheddarkaas - tomatensalsa met aioli  7.4


