
Restaurant ‘t Paviljoen



Lunch Puur Veluws brood* te bestellen vanaf 11.00 tot 17.00, belegd met: 

Carpaccio met rucola, Parmezaanse kaas, pesto en pittenmix   €  9,75

Gerookt zalm met kruiden crème fraîche   €  9,75

Humus en rode bieten spread met geitenkaas en noten   €  8,50

Twee Bourgondiër rundvleeskrokketen met grove mosterd en Amsterdams zuur   €  9,50

Lunchplank te bestellen vanaf 11.00 tot 17.00 
Kopje soep naar keuze, een kroket en een rijkelijk belegde boterham keuze uit, vis, vlees of vegetarisch  €  12,50

Soepen
Tomatensoep met pesto en brood   €  6,50

Seizoens-soep wekelijks wisselend, vraag ernaar bij onze medewerkers   €  6,50 

Salade         klein         groot

Caesar salade met *Beitelsche kip, ei, bacon, croutons, ansjovis en knoflookdressing €  9,50 €  13,50

Seizoens-salade wekelijks wisselend, vraag ernaar bij onze medewerkers                        €  9,50     €   13,50

           

Kids
Kinderbox,(friet, pakje Wickey, snack & verrassing) keuze uit kroket, frikandel, kaassouffle en kipnuggets  €  6,00

Pizza Bambini tomaten saus, mozzarella en paprika   €  7,50

Pasta Bolognese spaghetti, tomatensaus, gehaktballetjes, Parmezaanse kaas    €  6,00

 

*Wij werken samen met Boerenhart, een coöperatie van diverse producenten uit de Gelderse en IJsel 
Vallei.  Boerenhart is de verbinding tussen boeren en lokale horeca. De boer een eerlijke prijs voor 
(h)eerlijke producten, de consument geniet van streekproducten. Eigenlijk net als het vroeger was!



Lunch Puur Veluws brood* te bestellen vanaf 11.00 tot 17.00, belegd met: 

Carpaccio met rucola, Parmezaanse kaas, pesto en pittenmix   €  9,75

Gerookt zalm met kruiden crème fraîche   €  9,75

Humus en rode bieten spread met geitenkaas en noten   €  8,50

Twee Bourgondiër rundvleeskrokketen met grove mosterd en Amsterdams zuur   €  9,50

Lunchplank te bestellen vanaf 11.00 tot 17.00 
Kopje soep naar keuze, een kroket en een rijkelijk belegde boterham keuze uit, vis, vlees of vegetarisch  €  12,50

Soepen
Tomatensoep met pesto en brood   €  6,50

Seizoens-soep wekelijks wisselend, vraag ernaar bij onze medewerkers   €  6,50 

Salade         klein         groot

Caesar salade met *Beitelsche kip, ei, bacon, croutons, ansjovis en knoflookdressing €  9,50 €  13,50

Seizoens-salade wekelijks wisselend, vraag ernaar bij onze medewerkers                        €  9,50     €   13,50

           

Kids
Kinderbox,(friet, pakje Wickey, snack & verrassing) keuze uit kroket, frikandel, kaassouffle en kipnuggets  €  6,00

Pizza Bambini tomaten saus, mozzarella en paprika   €  7,50

Pasta Bolognese spaghetti, tomatensaus, gehaktballetjes, Parmezaanse kaas    €  6,00

 

Voorgerechten
Carpaccio truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, pittenmix, tomaat, kapper-appel en rucola   €  11,50

Gerookte zalm huisgemaakte knoflook toast, gerookte zalm en kruiden crème-fraîche en citroen   €  10,25

Vers gemaakte tomatensoep met pesto en brood   €  6,50

Seizoens-soep wekelijks wisselend, vraag ernaar bij onze medewerkers   €  6,50

Pizza
Pizza Margarita tomatensaus, mozzarella en oregano   €  11,50

Pizza Salumi tomatensaus, mozzarella, salami en olijven   €  12,00

Pizza Verdura tomatensaus, courgette, wortel ,paprika, pesto, ricotta en mozzarella   €  12,50

Pizza Merquez tomatensaus, merquez (kruidige varkensworst), ui, crème fraîche, schiraracha-mayo   €  12,50

Pizza Quatro fromaggio tomatensaus, mozzarella, gorgonzola, ricotta & pecorino   €  12,50

 

Plate geserveerd met friet &  mayonaise

*Huis gemarineerde saté van Beitelsche kippen dijen atjar, satésaus, cassave en seroendeng   €  16,50

*Spareribs van het Vallei varken heerlijk gemarineerd en supermals, met coleslaw   €  19,50

*Runderhamburger van boerderij het Binnenveld tomatenchutney, augurk, ui en cheddar en bacon  €  17,50

*Wildstoof wildzwijn-stoof, aardappelpuree, rode kool en stoofpeer   €  18,50

Seizoens-risotto wekelijks wisselend, vraag ernaar bij onze medewerkers   €  15,00
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Dessert
Appel crumble gemarineerd met kaneel, suiker, rozijnen en rum   €  6,50

Chocolade trifle pure chocolade mousse, chocolate chips en bosvruchtensaus   €  6,50

Creme brulee huisgemaakt vanille crème brûlée   €  6,50




