
 

 

Ons menu (va 1630u). 
 
Stel zelf uw voor- en hoofdgerecht samen voor 
27,50 per persoon. 
 
Voor 32,50  heeft u er ook een toetje bij. 
 
Los bestellen gaat ook tegen de normale prijzen. 
 

 
 
 
 
Voorgerechten      Hoofdgerechten (met frietjes)   Nagerechten 
 
Rundercarpaccio      Saté van kippendij     Coupe Paviljoen  
Parmezaan | pijnboompit | rucola | truffelmayo  Pindasaus | casave | uitjes | ei topping    Vers vanille ijs | vers fruit | slagroom                
 
Surf & Turf       Gemarineerde Ossenhaas +3,00    Sweet Sensation  
Gamba | spicy worst | lemon-pepper sauce   200 gram | op spies | aioli     Bastogne parfait | quenelle |  karamelsaus 
 
Kip Tatsuta met frisse salade    Zeewolf       Summer in the City 
Gefrituurde kip | Japanse tempura | curry-ginger sauce frisse salade | kerrie-gember    Witte choco-bavarois | aardbei coulis | cream 
 
Gebakken gamba’s     Beef Rendang      Luxe koffie 
Knoflookolie | tomaatjes | lente ui | aioli   Rundvlees | slow cooked | cacave    koffie | butterscotch | lekkernijtje  
 
Kokos-Curry soep,   ook Vega(n)   Geflambeerde gamba’s met sambuca  Iced Coffee 
Gemarineerde kip | lente ui | kokosmelk   tomatensaus | pepers | knoflook | peterselie  Salted caramel | slagroom 
 

Paviljoenburger (100% rund, of  V(egan)   
sla, komkommer, tomatensalsa, ui, augurk,  
(ei, bacon) 



 

 

Onze lunch (1100u- 1530u). 
 
Speciaal voor grotere gezelschappen onze  
Hardlopers geselecteerd. 
 
Kids 
 
Tosti ham kaas met ketchup & wit brood 
 
Frietje met snack naar keuze  (frikandel – kipnuggets – kroket) 
 
 
Soep 
Kokos-currysoep met lente ui en kokosmelk V(egan)       5,00 
 
 
Broodjes (bruin/wit)         Warme lunch bruine-  of witte sneeën 
 
Carpaccio           9,00    Uitsmijter  
Parmezaanse kaas, pijnboompitten, rucola en truffelmayo    ham en/of kaas V 
 
Geitenkaas V          8,30   Garnalen kroketten (2)   
Komkommer, sla, (wal)noten, honing, Balsamico        met brood en aioli    9,30 
 
Tonijnsalade          8,00   Bourgondische kroketten (2) 
kappertjes, rode ui, komkommer, tomatensalsa en sla    met brood en mosterd 
 
Salade kip/spek          Paviljoenburger (100% rund, of  V(egan)   
met komkommer, tomaat, noten, avocado, ui en cassave   sla, komkommer, tomatensalsa, ui, augurk, (ei, bacon) 
 
Salade Zalm / Gamba’s 
komkommer, tomaat, ei, Parmezaan, avocado, ui     Wij maken alles klaar zoals op deze kaart is aangeven  


