DESSERTS
Brownie

Borrelbox
Warm

€ 4

Cheesecake

€ 4

Roomĳsbeker

16 stuks

€ 3,5

Vers fruit

met bitterballen, kaasloempia’s, fried chili

chicken en butterfly garnalen

Warm&koud

€ 3,5

€ 13,5

of

€ 23,5

een box vol met lekkere vis, vlees

en vegetarische hapjes

BOXEN

32 stuks

TV dinnerbox

€ 14

(ruim voldoende voor 2 pers.)

Onze meest spectaculaire box, geschikt als

Vlees

uitgebreide lunch, snack, borrel, diner...

draadjesvleeskroket, gemengde salade, broodje gebakken

nacho’s met pulled chicken, wrap met roomkaas en gerookte

ei/kaas/spek en een wrap pulled bbq chicken

zalm, salade met carpaccio, tomaatjes en komkommer, brood

en avocado

met allerlei smeersels, charcuterie, fried chili chicken,

Vis

€ 12,5

vissoep met mosselen en garnalen,

kaasloempia’s, tomatensoep (zelf even opwarmen), zoete

gemengde salade, wrap met gerookte zalm en kruiden-

aardappelfrietjes, kroketjes uit eigen keuken, gemengde

roomkaas, broodje tonĳnmayonaise en een garnalen-

nootjes, verschillende sauzen, vers fruit, taart en een

kroketje

ĳsbeker

€ 15

Vegetarisch
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Lunchbox
tomatensoep met crème fraîche en verse kruiden,

AFHAAL
MENUKAART

€ 37,5

tomatensoep met crème fraîche en verse

kruiden, omeletwrap met avocado en belegen kaas,
gemengde salade met mozzarella/tomaat/pesto,
groentenkroket en een broodje ‘saté’

€ 12,5

Uit te breiden met:
Vers handfruit

€ 1

Verse jus d’orange

€ 3
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Brunchbox
Gevuld met ontbĳt en lunchgerechtjes, o.a.
Croissant, broodje, kaas, ham, tonĳnsalade, gerookte
zalm, ontbĳtwrap met omelet/kaas/spek, granola met
yoghurt, kroketje, taart en jus d’orange

€ 17,5

Paviljoen struis

High teabox

De Schans 2

met taart, zoetigheden, scone met onze jam en clotted
cream, kip-avocadowrap, belegde broodjes, frittata,
garnalenkroketje en vers fruit
(zorgt u zelf voor de thee, aub)

€ 18,5

2983 GT Ridderkerk
085-0645777

www.paviljoenstruis.nl
info@paviljoenstruis.nl

VOOR MEER INFORMATIE EN
BESTELLINGEN KUNT U ONS BELLEN
TUSSEN 12.00-19.30 UUR.
7 DAGEN PER WEEK
085-0645777

ONTBIJT
Op zaterdag en zondag tussen 10:00 en 12:00 uur af te halen.

Breakfast club sandwich

€ 9

Parmaham

€ 10,5

Salami

Warme Luikse wafel
met fruit, maple syrup en room
met spek en maple syrup

met fruit, maple syrup en room

met gerookte zalm, roomkaas en bieslook

€ 10

met spek, kaas, maple syrup en een gebakken eitje

Wentelteefjes
€ 9

met gebakken spek, kaas en een eitje

Vers gebakken croissant
met vers fruit

Granola bowl
Omelet

€ 10,5

€ 2

€ 6,5

Roereieren

met spek

Roereieren

met gerookte zalm

Luxe ontbĳtbox

€ 7,5

€ 8

€ 17,5

€ 7

Fish & Chips

€ 13

(KINDER)SNACKS
€ 12,5

Versgebakken nacho’s
met chili, bonen, barbecuesaus, champignons,

met kaas

€ 10

€ 15

€ 15

€ 17,5

met sla, tomaat, ui, augurk en bbq saus
€ 5,5

€ 4

€ 10,5

Vega beetburger
met sla, tomaat, ui, augurk en aioli

€ 5,5

€ 9,5

Beide burgers kunt u aanvullen met extra toppings:
€ 7

spek, belegen kaas, avocado, pulled chicken of
gebakken eitje

€ 1 per stuk

Garnalenkroket

uit eigen keuken

Draadjesvleeskroket
Frikandel

(kalfsvlees)

€ 4,5
€ 3

€ 2,5

Draadjesvleesbitterballen

(6 stuks)

Kaasloempiaatjes

€ 5

(6 stuks)

Fried chili chicken

€ 15

Juicy hamburger

€ 3,7

met walnoot en barbecuesaus € 11
met kappertjes, rode ui en

crème fraîche € 12

€ 15

met frites, sausjes en salade

Gerookte zalm met kruiden-roomkaas
Vega saté

met friet

€ 15

Sweet barbecue spareribs

€ 4,5

Gebakken eitje met spek en kaas
Belegen kaas

met friet

pulled chicken

€ 3,5

Garnalenkroket

Saté van kip

met o.a. avocado, salsa, ui, kaas, jalapeños en

Briochebrood-tosti

met oude kaas, lente ui en geroosterde

Gerookte zalm

Loaded sweet potato fries
€ 6,5

Carpaccio

Pulled chicken

Patatje pulled bbq-kip

€ 6,5

Uit te breiden met:

SPECIALITEITEN

Patatje stoofvlees

€ 7

Pulled chicken uit onze smoker

Frikandel

€ 4,5

€ 5

€ 8

zonnebloempitten € 11

rode peper, uitjes, zure room en kaas

Warme beenham

Draadjesvleeskroket

Gemengde salade naar het seizoen

met verse kruiden en crème fraîche

met een scheutje Pernod en room

rode peper, uitjes, zure room en kaas

€ 9

BELEGDE BROODJES

met ham en kaas

€ 10,5

met avocado

Tomatensoep
Vissoep

€ 13

SALADES

met o.a. kaas, ei, sla, spek,

met chili, bonen, barbecuesaus, pulled chicken,

met allerlei lekkers

met honing-mosterdsaus

Gebakken champignons

€ 13

€ 4,5

Versgebakken nacho’s

€ 8,5

Warme saté van kip

€ 10

€ 13

Rauwe, gemarineerde zalm

€ 6,5

€ 6,5

Vega saté

met fruit, yoghurt & noten

met kaas en bieslook

Fried chili chicken

SOEP

€ 9,5

o.a. met sushirĳst, edamameboontjes, Japanse
mayonaise, sesam, avocado, soya en sriracha

€ 6,5

tomaat en pulled chicken

American pancakes

€ 6,5

met oude kaas, tomaat, komkommer en

Club sandwich

€ 9

€ 9,5

met kaneel en vers fruit

Coeur de brie
onze kiemen

broodje, croissant, jam, ham, kaas, gekookt ei,
worstje, plakje spek en fruit

met o.a. ham, kaas en een gebakken eitje

Carpaccio

Groot ontbĳt

Yoghurt

POKÉ BOWLS

Gezond

Groentenkroket

€ 3,5

Friet

€ 2,5

(1 portie)

€ 5

€ 4,5

