Menukaart

Bistro ‘t Paviljoen

prijzen in euro

Voorgerechten
Keuzemenu September
*Scampikroketjes met zachte curry-garni
*Carpaccio rundsvlees-burata-pesto-tomaat
*Roodbaarsfilet op zuiderse wijze-fijn sausje
&
*Kalfstournedos “Rossini’-klassieke
groentjes-kroketjes
*Roggevleugel “Meunière”-kappertjesslaatje-frietjes
*Kraaibiefstuk-sjalotsaus- gefrituurde uikoolstructuren-kroketjes
&
*Nectarine-yoghourtijs-coulis
*Moellleux au chocolat-vanilleijs
*Ierse koffie
Enkel per tafel 45/pers.

Zeeuwse Mosselen
Natuur/witte wijn 26
Room/Provençale/lookroom/Ricard 29

Specialiteit

:

Rivierpaling

fris slaatje/frietjes

Suggesties :

*Garnaalkroket (2stuks) 16 (3stuks) 24
*Kaaskroket (2stuks) 14 (3stuks) 22
*Scampikroketjes, curry (2stuks 16 (3stuks) 24
*Rundscarpaccio-Pesto- burata-tomaat 14
*Roodbaarsfilet op zuiderse wijze16 (hfdg) 25
*Burata-salsa van tomaat-pesto (vegi) 14

Hoofdgerechten
*Steak-keuze saus-slaatje-frietjes 23
*Entrecote-keuze saus-slaatje-frietjes 27
*Filet puur-keuze saus-slaatje-frietjes 30
*Cote à l’os (2p)- keuze saus-slaatje-frietjes 54
*Kalfstournedos ”Rossini”-klassieke groentjeskroketjes 29
*Kraaibiefstuk-sjalotsaus-gefrituurde uikoolstructuren-kroketjes
*Roggevleugel “Meunière”-kappertjes-slaatjefrietjes 25
Keuze saus: peper/champignon/béarnaise/
Provençale/roquefort

Desserts

“Meunière”
“In het groen”
“In de room”
“Provençale”

29
33
31
31

*Dame Blanche 8
*Coupe Advokaat 8
*Coupe vers fruit 10
*Crème Brulée 8
*Moelleux au chocolat-vanilleijs 10
*Nectarine-yoghourtijs-coulis 10

Steak tartaar “à la minute”-slaatje-frietjes 25
Sliptongetjes “Meunière”-slaatje-frietjes 26
Visserssalade “Paviljoen” (viskroket-zalm-scampi-forel...) 20

Keuze weeklunch enkel ‘s middags: voorgerecht + hoofdgerecht : 18
Voorgerechten keuzes :
*Serranoham-meloen
*Zalmkroket-garni
*Soep van de dag
*Kaaskroket-garni
*Schelle Seizoenspaté

enkel per tafel

Hoofdgerechten keuzes :
*Pasta met kip op Provençaalse wijze
*Salade met gebakken scampi-brood of frietjes
*Konijn in Grimbergen bier-witloof in mayonaise-kroketjes of frietjes
*Koetong-tomatensaus-vleugje madeira-champignons-frietjes of
kroketjes
*Lapjes entrecote “Belgisch rund” -Stroganoffsaus-slaatje-frietjes
*Doradefilet op zuiderse wijze-mediteraanse groentjes-frietjes

Menukaart

Bistro ‘t Paviljoen

Voorgerechten

prijzen in euro

Keuzemenu September

*Garnaalkroket (2stuks) 16 (3stuks) 24
*Kaaskroket (2stuks) 14 (3stuks) 22
*Scampikroketjes, curry (2stuks 16 (3stuks) 24
*Rundscarpaccio-Pesto-burata-tomaat 14
*Roodbaarsfilet-zuiderse groentjes-fijne
groentjes sausje16 (hfdg) 25
*Burata-salsa van tomaat-pesto (vegi) 14

Hoofdgerechten
*Steak-keuze saus-slaatje-frietjes 23
*Entrecote-keuze saus-slaatje-frietjes 27
*Filet puur-keuze saus-slaatje-frietjes 30
*Cote à l’os (2p)- keuze saus-slaatje-frietjes 54
*Kalfstournedos ”Rossini”-klassieke groentjeskroketjes 29
*Kraaibiefstuk-sjalotsaus-gefrituurde uikoolstructuren-kroketjes
*Roggevleugel “Meunière”-kappertjes-slaatjefrietjes 25

*Scampikroketjes met zachte curry-garni
*Carpaccio rundsvlees-burata-pestomayonaisetomaat
*Roodbaarsfilet-zuiderse groentjes-fijn sausje
&
*Kalfstournedos “Rossini’-klassieke groentjeskroketjes
*Roggevleugel “Meunière”-kappertjes-slaatjefrietjes
*Kraaibiefstuk-sjalotsaus- gefrituurde uikoolstructuren-kroketjes
&
*Nectarine-yoghourtijs-coulis
*Moellleux au chocolat-vanilleijs
*Ierse koffie
Enkel per tafel 45/pers.

Zeeuwse Mosselen
Keuze saus: peper/champignon/béarnaise/
Provençale/roquefort

Desserts
*Dame Blanche 8
*Coupe Advokaat 8
*Coupe vers fruit 10
*Crème Brulée 8
*Nectarine-Yoghourtijs-coulis 10
*Moelleux au chocolat-vanilleijs 10

Suggesties :

Natuur/witte wijn 26
Room/Provençale/lookroom/Ricard 29

Specialiteit

:

Rivierpaling
fris slaatje/frietjes
“Meunière”
“In het groen”
“In de room”
“Provençale”

29
33
31
31

Steak tartaar “à la minute”-slaatje-frietjes 25
Visserssalade “Paviljoen” (viskroket-zalm-scampi-forel...) 20
Sliptongetjes “Meunière” -slaatje-frietjes 26

U mag deze menukaart meenemen naar huis ofwel vernietigen we deze (maatregel covid 19)

