VOOR BIJ DE BORREL

MAALTIJD SALADES

Griekse salade

12.45

met feta, paprika, rode ui, olijven en tomaat

Kip-salade

12.45

met gebakken kipfilet, champignons,
avocado, ananas en honing-mosterd dressing

Vis-salade

15.95

met black tiger gamba, gerookte zalm,
ansjovis, Noorse garnalen en gefrituurde kappertjes

Groene salade

Nachos uit de oven
Kaastengels van oude kaas
Vlammetjes met chilisaus
Frikandelletjes met mayonaise
Oma Bobs rundvlees bitterballen
Gemengd bittergarnituur 2-pers.
Bieterballen

6.95
5.75
5.00
5.00
5.00
7.95
5.75

met tzatziki saus

12.45

met gefrituurde brie, gegrilde groente,
geroosterde pompoen, walnoten en frambozen dressing

Onze salades worden geserveerd met stokbrood
en kruidenboter

VEGETARISCHE SCHOTELS

Flour tortilla

11.45

gevuld met bladspinazie, Griekse feta,
walnoten, paprika en zongedroogde tomaat

Vegetarische Saté

14.35

met atjar en noten kroepoek
100% plantaardige stukjes aan een houten spies

#pakhuisadam
@pakhuisadam

Vegetarische Kip-salade

14.35

met champignons, avocado, ananas en
honing-mosterd dressing
100% plantaardig van de vegetarische slager

"Wisselende Schotel"

@pakhuisadam

weekprijs

zie de wandborden in het café

Stokbrood met kruidenboter

vanaf

3.25

Stokbrood met tomatentapenade

vanaf

3.25

Stokbrood met kruidenboter
en tomatentapenade

vanaf

3.75

Post je foodfoto onder
#pakhuisadam en maak kans op
een dinerbon t.w.v. van 25 euro

www.eetcafehetpakhuis.nl

* * *
voor groepen bent u
bij ons aan het juiste adres

HOOFDGERECHTEN VLEES

VOORGERECHTEN

Carpaccio van runderhaas

9.35
0.50

Gamba's uit de oven

9.95

gemarineerd gamba’s met knoflooksaus en stokbrood

8.95

met wasabi mayonaise, rode ui, rucola,
mini pomodori en toast

Nachos uit de oven

23.95

met uitjes, champignons en spekjes

met pestodressing en oude kaas
met truffelmayonaise (meerprijs)

Gerookte zalm

Tournedos Pakhuis

HOOFDGERECHTEN VIS

6.95

Tournedos gebakken champignons
Tournedos kruidenboter
Tournedos met saus naar keuze





23.25
22.95
22.75

7.45

Onze tournedos worden geserveerd met groente

Flatbread met gegrilde paprika

6.95

6.95

met gesmolten cheddar kaas, tomatensalsa,
mexicaans gehakt en een knoflookcrème

"Week Voorgerecht"

weekprijs

zie de wandborden in het café

Biefstuk kruidenboter
Biefstuk met saus naar keuze





16.55
16.55

Pepersaus
Stroganoffsaus
Champignonroomsaus
Roquefortsaus

Schnitzel
Schnitzel pepersaus
Schnitzel stroganoffsaus
Schnitzel champignonroomsaus
Schnitzel roquefortsaus

14.95

met citroen-botersaus en verse groente

Spare-Ribs

16.95

met knoflooksaus en piri-piri saus

Saté spies Royal

10.95

Oosters gemarineerde kipfilet, satesaus,
kroepoek en gebakken uitjes

"3e Dagschotel"

weekprijs

zie de wandborden in het café

"Week Specialiteit"
zie de wandborden in het café

weekprijs

14.25

met gebakken champignons en gesmolten brie

SOEPEN

Italiaanse tomatensoep

16.85
17.95

met gebakken champignons en gesmolten brie

Parmezaanse kaas, rode ui en
olijfolie

"Bugaloe" twister frites

16.95

met uitjes, champignons en spekjes

Biefstuk gebakken champignons
Biefstuk Voetboog

Parmezaanse kaas, rucola,
zongedroogde tomaat en olijfolie

Gegrilde zalmfilet

PAKHUIS SPECIALITEITEN

met jalapeñopepers, gesmolten kaas
en guacamole

Flatbread
met dungesneden serranoham

17.95

met knoflooksaus

Pepersaus
Stroganoffsaus
Champignonroomsaus
Roquefortsaus

Biefstuk Pakhuis

Gemarineerde gamba's

12.50
12.50
12.50
12.50

“ Heeft u een allergie? Meldt het ons ! “

4.60

met een scheutje room

Gegratineerde uiensoep

4.75

met oude kaas, uit de oven

"Dagsoep"
zie de wandborden in het café

4.35

ALLE HOOFDGERECHTEN
WORDEN GESERVEERD MET
POMMES FRITES & SALADE

ALLE HOOFDGERECHTEN
WORDEN GESERVEERD MET
POMMES FRITES & SALADE

