Pakhuys Proeverij
Onbeperkt Genieten voor € 27,50 p.p
Per persoon kunt nu iedere ronde 2 gerechten bestellen voor zoveel rondes als u wilt.
(De specialiteiten van het seizoen kunnen in de loop van de avond uitverkopen , wij vragen hiervoor uw begrip.)

Wij houden niet van verspilling en rekenen voor niet opgegeten gerechten € 2,50
Houd er aub rekening mee, dat bij grote drukte de proeverij ongeveer. 3 tot 4 uur duurt

Bij zes of meer personen niet meer dan zes verschillende gerechten per
ronde bestellen om onnodige wachttijden te voorkomen.
Koude Gerechtjes en Soep
Rundercarpaccio

Met balsamicomayonaise, oude kaas en rucola

Gerookte Kipfilet

Met kerriemayonaise, salade en cashewnoten

Ardenner Ham

Met romige aardappelsalade en bieslook

Gerookte Zalmfilet

Met salade, rode ui en mosterd-dillesaus

Hollandse Garnalen

Met huisgemaakte whisky-cocktailsaus

Geitenkaasje

Met salade, appel en noten

Pakhuys Salade

Met brie, pittenmix en mosterdmayonaise

Tomatensoep

Met basilicum en een kaasstengel

Warme Gerechtjes (verse frites met mayo kunt u altijd bijbestellen)
Champignons

Met bosui en kruiden gebakken

Groenten Loempiaatjes

Knapperig gebakken, met chilisaus

Onion Rings

In beslag gefrituurd, met bbq-saus

Tortellini ricotta-spinazie

Met tomaat, parmezaan en olijfolie

Zalmfilet

Uit de oven, met witte wijnsaus

Mosseltjes

Gebakken met kerrie en ui

Pangafilet

In boter gebakken, met kreeftensaus
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Warme Gerechtjes Vlees (verse frites met mayo kunt u altijd bijbestellen)
Kipsate

Met kroepoek en pindasaus

Hete Kip

Met groenten en chilisaus

Schnitzeltje

Met stroganoffsaus

Varkenshaas

In spek gebakken, met pepersaus

Biefstukspies

Met knoflookmayonaise

Biefstukje

Met rode wijnsaus

Gehaktballetjes

Met pikante tomatensaus

Specialiteiten van het Seizoen (op=op)
Special 1

Kijk op de spiegels....

Special 2

Kijk op de spiegels....

Special 3

Kijk op de spiegels....

Special 4

Kijk op de spiegels....

Toetjes
Vanille Roomijs

Met warme chocoladesaus

Vers Fruit

Met sorbetijs

Chocolademousse

Met slagroom

American Brownie

Huisgemaakt met karamel

Puntje IJstaart

In de smaak vanille en aardbei

Extra Verwennerijtjes (u kunt per persoon 1 extra verwennerijtje uitzoeken)
Opfrisser

Bolletje sorbetijs met prosecco

Koffie Shot

Huislikeurtje met slagroom voor naast de koffie
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