Vanaf vandaag kunt u heerlijke maaltijden
afhalen bij Paviljoen Struis.

AFHAAL
MENUKAART

Paviljoen struis
De Schans 2
2983 GT Ridderkerk
085-0645777

www.paviljoenstruis.nl
info@paviljoenstruis.nl

Specialiteiten
Saté van kip

met friet

Patatje stoofvlees

Soep
Tomatensoep

€ 14,5

met kaas

Patatje pulled bbq-kip

€ 14,5

met verse kruiden en crème fraîche

€ 14,5

Hamburger
met sla, tomaat, ui, augurk en bbq saus

Belegde broodjes

€ 10,5

Beetburger

Broodje warme sate van kip

met sla, tomaat, ui, augurk en aioli

€ 9,5

(af te halen tot 16.00 uur)
€ 7

Broodje warme beenham
met honing-mosterdsaus

Beide burgers kunt u aanvullen met extra toppings:

€ 6,5

Pulled chicken uit onze smoker

spek of belegen kaas € 1 per stuk

€ 6,5

Briochebrood-tosti
met ham en kaas

Poké bowls

€ 4,5

Draadjesvleeskroket

o.a. met sushirijst, edamameboontjes, Japanse mayonaise, 			

Frikandel

sesam, avocado, japanse mayonaise en soya

Kipgehaktballetjes

Yakitori

€ 4,5

€ 4

€ 4
(3 stuks)

€ 4

Gebakken eitje met spek en kaas
€ 14,5

Garnalenkroket

Rauwe, gemarineerde zalm
Gebakken champignons

€ 14,5

Belegen kaas

€ 14,5

€ 4

€ 4,5
€ 4

Gerookte zalm met kruiden-roomkaas

€ 6,5

Gezond
met o.a. ham, kaas en een gekookt eitje

Soep

Coeur de brie

Tomatensoep

Carpaccio

met verse kruiden en crème fraîche

€ 4,5

€ 8

Pizza salami en kaas

€ 10

Desserts

Pizza pulled chicken

€ 12

Brownie

Snacks
uit eigen keuken

Draadjesvleeskroket
Frikandel

€ 4

High tea

Garnalenkroket

€ 4,5

€ 4

Cheesecake

€ 13

€ 6,5

€ 6,5

Salami of chorizo

Pizza

Pizza saté

€ 6,5

met oude kaas, tomaat, komkommer en onze kiemen

Parmaham

Pizza met tomatensaus en belegen kaas

€ 6

€ 17

€ 3,5

(kalfsvlees)

€ 3

€ 2,5

Draadjesvleesbitterballen
Kaasloempiaatjes

(6 stuks)

Kipgehaktballetjes

(6 stuks)

Groentenkroket

€ 3

(6 stuks)

€ 5

€ 5
€ 4

Voor meer informatie en
bestellingen kunt u ons bellen
tussen 10.30-19.30 uur.
7 dagen per week
085-0645777

