
Voorgerechten
Rundercarpaccio 13,50
van huisgerookte entrecote met 
gepofte tomaatjes, Parmezaanse kaas,
pesto-mayonaise, tuinbonen en rode ui 

Royale nachoschotel 10,50
met diverse toppings

Tartaar van zalm 13,75
avocado, chimichurri-mayonaise 
en ingelegde rode ui

Salade mozzarella 10,50
diverse knapperige groenten, 
croutons en Oosterse dressing 

Broodplankje 6,25
met diverse smeersels 

VIS & VLEESGERECHTEN
Geserveerd met passend groentegarnituur,
verse frieten, rauwkostsalade,
Zaanse-mayonaise en saus naar keuze

Gegrilde kogelbiefstuk 24,00

Gegrilde rib-eye 21,00

Scharrelkip-schnitzel 18,00

Varkensfilet-schnitzel 18,00

Gegrilde varkens rib-roast 21,50

Botermalse varkenshaas 19,50

Varkenshaas-saté 17,50
(standaard geserveerd met satésaus)

Scharrelkip-saté 17,50
(standaard geserveerd met satésaus)

Ongepelde gamba’s (500gr.) 27,50
in knoflookolie gebakken

Kibbeling 17,50
van verse kabeljauw

Lekkerbekje 17,50
van pangasiusfilet 

Gebakken zalmfilet 24,00

SOEPEN
Groninger mosterdsoep 6,25
droge worst, spekjes 
en fijngesneden bosui 

Italiaanse tomatensoep 6,25
basilicum-pesto en crème fraiche 

Licht pittige rode currysoep 6,25
met noodles en fijngesneden bosui 

Soep van de chef 6,25
deze vertellen wij u graag 

DIKKE JUS/PEPERSAUS/
CHAMPIGNON-ROOMSAUS/

WITTE-WIJNSAUS/DILLESAUS/REMOULADESAUS/ZIGEUNERSAUS/GEBAKKEN SPEK EN UISAUSKEUZE

Noodles scharrelkip 
diverse groenten, ketjap-sesamsaus, 
cashewnootjes en gebakken uitjes

Noodles biefstuk
diverse groenten, ketjap-sesamsaus, 
cashewnootjes en gebakken uitjes

Noodles gamba
diverse groenten, gepelde gamba’s, 
cashewnootjes en een licht pittige 
rode currysaus

“ONZE” burger
runderburger, slasoorten, tomaat, augurk, 
rode ui, oude kaas en tomaten-ketchup

“CHEFS” burger
runderburger met pulled-pork, 
gorgonzola en slasoorten

“BOEG” burger
runderburger, spicy-bacon, 
tomaat, slasoorten en rode ui

Vegetarische quiche 
gepofte tomaatjes, buffelmozzarella, 
rode ui en balsamicostroop

Vegetarische cannelloni
goedgevuld met ricotta en spinazie,
geserveerd met een kruidige tomatensaus

Goedgevulde vegetarische tagliatelle
diverse groenten, geitenkaas, walnoten 
en een romige truffelsaus

17,50Pasta/noodles/ovengerechten 

burgers

“VEGA” burger
kikkererwtenburger, slasoorten, 
tzaziki, tomaat, augurk en rode ui

“FISH” burger
zalm/kabeljauw burger, slasoorten 
en remouladesaus

Specialiteit van het huis
 

Huisgemarineerde botermalse spareribs
Geserveerd met coleslaw, verse friet en mayonaise

500gr. 20,50
750gr. 25,00
1000gr. 29,50

KEUZE UIT:
 

Hot & spicY
Sweet

Smokey-BBQ

17,50



Bananen-split
banaan, vanille-ijs, 
chocoladesaus en slagroom

Peche Melba
perzik, vanille-ijs, frambozensaus, 
geroosterde amandel en slagroom

Warme appeltaart
van Bert Bloem met 
vanille-ijs en slagroom

Dame blanche
vanille-ijs, chocoladesaus, 
pure chocolade brownie en slagroom

Grunniger coupe
vanille-ijs, advocaat, boerenjongens, 
bitterkoekjes en slagroom

Karamel coupe
vanille-ijs, karamelsaus, fudge en slagroom

DESSERTS

Grunniger kovvie
Hooghoudt Wadwater, koffie

en slagroom
 

Coffee 43
Licor 43, koffie en slagroom

 
Spanish coffee

Tia Maria, koffie en slagroom
 

Irish coffee
Tullamore dew, koffie

bruine suiker en slagroom
 

Italian coffee
Disaronno Amaretto, koffie en slagroom

 
French coffee

Grand Marnier, koffie en slagroom

DESSERTKOFFIES

Handelskade West 12-16, 9934 AA Delfzijl - 0596-613615  
info@deboegschroef.nl - www.deboegschroef.nl

@deboegschroef

7,50

Kindermenu 
Verse friet en appelmoes met naar keuze:

Frikandel/rundvleeskroket/kibbeling/spareribs

9,75

7,50 DINERKAART


