U kunt tot 17.00 uur
lunchgerechten
bestellen

Diverse broodjes en lunchgerechten
Keuze uit wit of bruin brood
Broodje Gezond jonge kaas, ham, sla, tomaat, komkommer, ei en
remouladesaus
Broodje Frankrijk brie, rucola, walnoten, zongedroogde tomaten en honing
Broodje Schnitzel Frankrijk schnitzel, brie, rucola, walnoten,
zongedroogde tomaten en honing
Broodje Hawaï ham, ananas, overbakken met kaas, sla, tomaat en
komkommer
Broodje Schnitzel Hawaï schnitzel, ham, ananas, overbakken met kaas,
sla, tomaat en komkommer
Broodje Schnitzel Indonesia schnitzel, satésaus, gefrituurde uitjes,
gebakken ei, atjar, kroepoek en seroendeng
Broodje Carpaccio rundercarpaccio, pestomayonaise, pijnboompitjes,
Parmezaanse kaas,
rucola, zongedroogde tomaat, komkommer en lente ui
Broodje Curryworst met warme currysaus en kerriepoeder
Broodje Schnitzel saus naar keuze*
* peperroom-/hollandaise-/jäger-/stroganoff-/champignonroom-/zigeuner-/
kaas-spek/satésaus
12 uurtje kop soep, 2 sneden brood, ham, kaas, gebakken ei en kroket
Uitsmijter 3 eieren op brood met ‘extraatje’ naar keuze.
Extra: kaas, ham, bacon of champignons (+0,50 per supplement)
Schnitzelburger met frites, sla, ui, augurk, tomaat, kaas, bacon en
burgersaus
Twee kroketten of frikandellen met brood (frites i.p.v. brood +1,50)
Frikandel speciaal ook mogelijk (+1,50)

Driegangenmenu voor de kleine trek 17,50

Kleine soep
Huisgemaakte tomatensoep
Soep van de chef

120 grams schnitzel
Geserveerd met frites of wedges.
Met saus naar keuze: peperroomsaus, hollandaisesaus, jägersaus,
stroganoffsaus, champignonroomsaus, zigeunersaus, satésaus, kaasspeksaus.

2 bolletjes ijs met slagroom

7,25
8,25
9,95
8,25
9,95
9,95
10,50
8,25
9,25
11,50
9,50
14,95
9,95

Soep
Huisgemaakte tomatensoep

6,00
6,00

Soep van de Chef

Voorgerechten

4,50
10,50

Stokbrood met kruidenboter
Rundercarpaccio - met pestomayonaise, pijnboompitten, Parmezaanse
kaas, lente ui,
komkommer, rucola en zongedroogde tomaten
14,95
14,95

Maaltijdsalade
Salade kip gemengde salade met kipreepjes en ananas gebakken in
chilisaus
Salade Schnitzelreepjes gemengde salade met schnitzelreepjes (ook
vegetarisch of met
kipreepjes verkrijgbaar (+0,55)
Salade geitenkaas gemengde salade met geitenkaas en walnoten

Al onze soepen en salades worden geserveerd met brood en
kruidenboter

14,95

Schnitzels
Mini schnitzel (120 gram)
Schnitzel (200 gram)
Schnitzel (300 gram)
Maxi schnitzel (500 gram)
Kipschnitzel (200 gram)
Vegaschnitzel (100 gram)
Vegaschnitzel (200 gram)
Visschnitzel (100 gram)
Visschnitzel (200 gram)

Met saus naar keuze:
Naturel (met citroen)
Peperroomsaus
Champignonroomsaus
Hollandaisesaus
Jägersaus
Stroganoffsaus
Satésaus
Kaas-speksaus
Zigeunersaus

De schnitzels worden standaard met onbeperkt frites of wedges en
gemengde salade geserveerd. (gebakken aardappeltjes in plaats van +1,50)

Heeft u een allergie? Meld dit dan bij een van onze
medewerkers.

10,95
15,95
18,95
25,95
16.50
9,95
15,95
9,95
15,95

Wereldschnitzels
Deutschland vers gebakken ui, spek en champignons
Nederland met frikandel speciaal
Engeland bacon, kaas en gebakken ei
Hawaï ham en ananas met kaas overbakken
Mexico salsasaus en tortillachips met kaas overbakken
Italia sweet chili saus, champignons, ui en paprika met kaas overbakken
Amerika BBQ saus, spekjes, kipreepjes, ui, paprika en coleslaw
Indonesia satésaus, gefrituurde uitjes, gebakken ei, atjar, kroepoek en
seroendeng
Frankrijk gesmolten brie, walnoot, honing, rucola en zongedroogde tomaten
Oostenrijk kaas-speksaus, rösti’s, preiselbeeren, bieslook en appelmoes
Turkije “kapsalon” met frites, ijsbergsla, knoflooksaus en overbakken met
kaas
Double tasty 2 x 120 gram met saus of wereldschnitzel naar keuze

18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
20,95

Alle gerechten worden standaard geserveerd met wedges of frites en salade
(gebakken aardappeltjes in plaats van (+1,50)

Mini schnitzel (120 gr.) / 13,95 Upgrade (300 gr.) 21,95 / Maxi
schnitzel (500 gr.) 29,95
Alle wereldschnitzels zijn ook te bestellen als kipschnitzel, vega
schnitzel of visschnitzel

17,95
13,50

Overige vleesgerechten
Duomix schnitzel (120 gram) met saus naar keuze en een curryworst met
warme
currysaus en kerriepoeder
2 Curryworsten met warme currysaus en kerriepoeder
Kipspiezen met satésaus en gebakken uitjes 2 stuks 14,95 / 3 stuks
17,95/ 4 stuks 20,95
Alle gerechten worden standaard geserveerd met wedges of frites en salade
(gebakken aardappeltjes in plaats van (+1,50)

Schnitzel (200 gr.) / 20,95 Upgrade (300 gr.) 23,95 / Maxi schnitzel
(500 gr.) 29,95

Tiroler specialiteiten
Käsespätzle geserveerd met spek, ui en champignons in een kaassaus
Schnitzelparadies Platte schnitzel, curryworst met currysaus, kipspies en
een saus naar keuze geserveerd met bijgerechten (ook voor meerdere
personen te bestellen)
Kaiserschmarrn geserveerd met appelmoes, rozijnen in rum (ook zonder
rum en/of rozijnen), poedersuiker en Preiselbeeren
Klein 6,95
Normaal 11,95

Extra’s
Frites of wedges

Warme groenten
Rösti’s of aardappelkroketten (8 st.) met appelmoes
Gebakken aardappelen met spek en ui
Koude sauzen
Warme sauzen
Preiselbeeren
Extra broodje

Voor onze kleine gasten
Pinkeltjeschnitzel met een saus naar keuze (apart geserveerd)*
Kinderbord Hänsel frikandel of kroket
Kinderbord Gretel kipnuggets of kipspies
*peperroom-/hollandaise-/jäger-/stroganoff-/champignonroom-/zigeuner-/
kaas-spek-/satésaus
Alle kindermenu’s worden geserveerd met frites en appelmoes en
een kleine verrassing is inbegrepen

Heeft u een allergie? Meld dit dan bij een van onze
medewerkers.

14,95
20,95

3,50
3,50
3.95
3,85
0,75
1,50
1,00
1,25

7,95
7,95
7,95

Nagerechten
IJscoupe drie bolletjes vanille-ijs met een topping naar keuze (met slagroom
+0,75)
Keuze uit:
chocoladesaus en chocoladeschaafsel
karamelsaus en karamelblokjes
kersen (warm of koud)
Crème Brûlée de klassieker met een laagje gekarameliseerde suiker en een
bolletje ijs
Chocolademousse met slagroom, chocoladesaus en chocoladeschaafsel
Verrassingsdessert laat u verrassen door onze chef
Luxe wafel met warme kersen en slagroom
Apfelstrudel met ijs, vanillesaus en slagroom
Vanaf
Bolletje vanille-ijs
Slagroom
Kinderijsje in een verrassingsbeker die mee naar huis genomen mag
worden

Heeft u een allergie? Meld dit dan bij een van
onze medewerkers.

7,00

6,50
7,00
8,50
5,95
7,00
2,00
0,75
4,95

Dinsdag Onbeperkt Schnitzels Eten
Geniet iedere dinsdag voor slechts 23,50 p.p.
van onbeperkt schnitzels bij Schnitzelparadies

Schnitzels
Naturel (met citroen)
Peperroomsaus
Champignonroomsaus
Hollandaise saus
Jägersaus
Stroganoffsaus
Satésaus
Zigeunersaus
Kaas-speksaus
Inclusief: onbeperkt salade, frites of wedges
(gebakken aardappeltjes in plaats van (+1,50)

Heeft u een allergie? Meld dit dan bij een van onze
medewerkers.

Driegangenmenu 26,00
Voorgerechten
Huisgemaakte tomatensoep
Soep van de chef
Rundercarpaccio met pestomayonaise, pijnboompitten, Parmezaanse kaas, rucola en
zongedroogde tomaten
Salade geitenkaas gemengde salade met geitenkaas en walnoot
Alle voorgerechten worden geserveerd met brood en kruidenboter

Hoofdgerechten
Schnitzel (200 gram) met frites of wedges (gebakken aardappeltjes in plaats van (+1,50)
en saus naar keuze:
peperroom-/hollandaise-/jäger-/stroganoff-/champignonroom-/zigeuner-/kaas-spek-/
satésaus
Wereldschnitzel kies een wereldschnitzel van de menukaart (+ €3)

Nagerechten
IJscoupe drie bolletjes vanille-ijs met een topping naar keuze (met slagroom +0,75)
Keuze uit:
chocoladesaus en chocoladeschaafsel
karamelsaus en karamelblokjes
kersen (warm of koud)
Crème Brûlée de klassieker met een laagje gekarameliseerde suiker en een bolletje
ijs
Verrassingsdessert laat u verrassen door onze chef
Chocolademousse met slagroom, chocoladesaus en chocoladeschaafsel

Heeft u een allergie? Meld dit dan bij een van onze

Combineer uw bezoek met de bioscoop!
Bent u ook zo’n filmliefhebber? Probeer dan eens het ticketmenu van Schnitzelparadies
Roermond! Al vanaf €23,95 p.p. geniet u hier van een heerlijk etentje en een film bij
Foroxity Filmarena Roermond. Vraag een van onze medewerkers naar de voorwaarden
of kijk op onze website: www.schnitzelparadies.nl.

Volg ons ook online!
Bent u ook zo’n fan van Schnitzelparadies? Ga dan snel naar onze socialmediapagina’s
op Facebook en Instagram. Op deze pagina’s kunt u terecht voor het laatste nieuws en
zult u regelmatig speciale aanbiedingen aantreffen!
@schnitzelparadies

@restaurantschnitzelparadies

Met een groep naar Schnitzelparadies?
Lijkt het u leuk om met uw familie, kennissen, bedrijf of vereniging bij
Schnitzelparadies te komen eten? Dat kan! Geef het door aan een van onze
medewerkers en wij zullen contact met u opnemen om de wensen en mogelijkheden te
bespreken.

