
TELEFONISCH BESTELLEN

045/751 05 53
BESTELLEN VIA WHATSAPP

06 51 03 71 11

TAKE AWAY

Regulars
Koffie	 €	1,50
Cappuccino	 €	1,75
Latte	machiato		 €	2,00
Cup	of	tea	 €	1,50

Cold	coffee	creations
Vanilla	Cold	Coffee	Shake	 €	4,95
Koude koffie met een bol 
vanille-ijs,saus en slagroom

Chocolate	Cold	Coffee	Shake	 €	4,95
Koude koffie met een bol 
chocolade-ijs,saus en slagroom

Mocca	Cold	Coffee	Shake	 €	4,95
Koude koffie met een bol 
mokka-ijs,saus en slagroom

Sandwich	only
zonder slagarnituur

Italiaanse	bol
jong	belegen	kaas		 €	3,95
met Philadelphia kruidencreme  

Mozzarella,	tomaat	en	olijven	 €	5,50
Huisgemaakte	tonijnsalade  €	5,95
3	kaaskroketten €	6,25
2	rundvleeskroketten €	7,75
Rundercarpaccio  €	7,50
Met truffelmayonnaise, 
rucola en parmezaanse kaas

Focaccia	uit	de	oven
Club	Shoko €	9,50
Ham, kaas en ananas  €	5,50
Tomaat,	mozzarella	en	pesto	 €	6,50
Brie	bacon	en	honing	 €	6,95
Pikante	kip,	kaas	en	ananas	 €	7,25

Lunch
Crispy	Chicken	Burger	 €	10,95
Kip in een krokant jasje, geserveerd 
met coleslaw en frites

Chicken	yellow	curry	wok		 €	13,95
Reepjes kipfilet in gele currysaus, 
met bamboescheuten, courgette,wortel 
en champignons, geserveerd met rijst

Saté	van	verse	kipfilet	 €	16,75
In een oosterse marinade, met kroepoek, 
atjar en krokante uitjes geserveerd 
met frites of rijst 

Hoofdgerechten
Alle gerechten worden geserveerd met 
een luxe groentengarnituur en frites. 
De sauzen zijn bij ons in de prijs 
inbegrepen. 

Vlees
Kipfilet	 €	16,50
Met champignonroomsaus

Beenham	 €	16,75
Met pepersaus

Schnitzel	 €	16,95
Met stroganoffsaus

Shoko	ribs	 €	19,50
Platte ribben, geserveerd met
frisse salade en koolsla

Biefstukspiesjes	(ossenhaas)		€	20,95
Met pepersaus

Vlees	met	vis	 €	22,95	
Biefstukspies (ossenhaas) 
met scampi en kruidenboter

Vis
Zalmfilet	 €	19,75
Met dilleroomsaus

Zeebaarsfilet	 €	21,95
Met citroen en kappertjes

Scampi		(10	st.)	 €	21,95

Supplement
Frisse	groene	salade										 €	4,50

Soepen
Geserveerd	met	brood

Tomatensoep	 		 €	4,50
Goulashsoep	 €	6,50

Voorgerechten
Geserveerd	met	brood

Italiaanse	bol	
met	kruidenboter	 		 €	2,50
Tomaat	en	mozzarella	 	 €	6,50
Scampi	(6	st.)	 €	8,95
In milde oosterse sesamsaus 
met gewokte groenten

Carpaccio	van	rund	 €	9,95
Met Parmezaanse kaas, 
pijnboompitten en rucola

Salades
Geserveerd	met	brood

Lardon	 €	12,95
Gebakken spekjes, 
champignons en ui

Caesar	salade	 €	13,50
Kip, spek, ei en romeinse salade

Kipfilet	met	pikante	saus	 €	13,50
Cashewnoten en ananas

Griekse	salade	 	 €	13,50
Feta, tomaten, rode ui en olijven

Scampi	in	knoflookolie	 €	17,50
En scampi in krokant jasje

Shoko	kids
Speciaal	voor	onze	jonge	gasten!	
(enkel	kinderen	tot	12	jaar)
met ketchup, mayonaise en appelmoes

Kipnuggets	met	frites	 €	6,25
Frikadel	met	frites	 €	6,25
Kroket	met	frites	 €	6,25
Kipschnitzel	met	frites	 €	6,25

Pasta’s
Geserveerd	met	brood

Penne	Arrabbiata	 	 €	11,50
Groentemix in pikante tomatensaus

Penne	Carbonara	 €	12,75
Gebakken spekjes, room 
en Parmezaanse kaas

Penne	Salmone	 €	13,95
Zalm, room, groene asperges,  
spinazie en tomaat 

Penne	Pollo	 €	13,95
Groentemix in tomatensaus 
met kip

Pasta	SHOKO		 €	16,95
Penne met scampi, bacon, 
zongedroogde tomaatjes 
en spinazie 

Desserts	

Dame	Blanche	 €	4,50
4 bollen vanille-ijs met
chocoladesaus

Zachte	chocolademousse  €	4,50

Panna	cotta	 €	4,50
Met rode vruchten

Huisgemaakte	tiramisu	 €	4,50

New	York	lemon	cheesecake		 €	4,50
met lemoncurd

•  Bestellen en afhalen kan van dinsdag t.e.m. zondag 
 vanaf 12:00 tot 20:00 op de markt 2 in Simpelveld.

• Bestellingen via WhatsApp worden pas goed verwerkt 
 als u van ons een bestelbevestiging heeft gekregen.

•  Check facebook voor lopende acties!

•  Deze prijzen zijn enkel geldig als take away, 
 en niet in de brasserie in de toekomst.


