Restaurant de Pastorie
Lekker om mee te starten, voorgerechten


Beef originale l, g | 10 ¾
Carpaccio van Hollands rundvlees met Reijpenaar



Ingewikkeld hè l, g | 8 ½
Frisse meloensalade omwikkeld met Montanello ham



Waar rook is… l, g | 9 ¾
Lauwwarme huisgerookte zalm met een wasabi-limoenmayonaise



U moet de groenten van de Pastoor hebben v, g | 9
Tompouce van geroosterde paprika en fetakaas met huisgemaakte tomatenjam

 Watergevecht l, g | 17 ½
Luxe visplateau met diverse warme & koude gerechten die de wateren ons te bieden hebben


Kiplekker… l, g | 8
Huisgerookte kip met crème fraiche en jalapenocrème



Het rolt van de tong | 9 ½
Rundertong van eigen runderen met Madeirasaus



Brood en toebehoren v, l, g | 4 ½
Heerlijk brood met toebehoren

Liquide opwarmers, soepen


Ahhh-nijs l, g | 7
Venkelbouillon met een vleugje Pernod



In het rood staan v | 5 ½
Huisgemaakte tomatensoep met zelf gedraaide soepballen



Dwars door den hof l, g | 5 ½
Goed gevulde groentesoep met huisgedraaide soepballen



Dees week
De soep van dees week
Bij alle voorgerechten van de kaart serveren wij brood en toebehoren

Heeft u een bepaald dieet? Geen enkel punt maar geef het wel even aan.
v, kan ook vegetarisch bereid worden - l, kan ook lactosevrij bereid worden - g, kan ook glutenvrij bereid worden

Restaurant de Pastorie
Carnivoren, hoofdgerechten vlees


Rund op zijn best l, g | 26 ¼
De lekkerste tournedos van de regio, uit de regio
met gebakken spek, ui en een lichte pepersaus



Rund op zijn allerbest l, g | 29 ½
Extra veel van de lekkerste tournedos van de regio, uit de regio
met gebakken spek, ui en een lichte pepersaus



Kip au vin l, g | 17
Kippendijen gevuld met pancetta, knoflook en salie, geserveerd met een Italiaanse rode
wijnsiroop



Het haasje l, g | 18 ¾
Varkenshaas met paddenstoelenroomsaus

 Kan nie kiezen l, g | 20 ½
Een combinatie van ossenhaas, varkenshaas en kip


Leef als een zigeuner l | 17 ½
Grote krokante schnitzel met zigeunersaus

Goede vangst, hoofdgerechten vis


Jauw wil ik! l, g | 24 ½
Op de huid gebakken kabeljauw geserveerd met rode wijnsaus en krokant gebakken
spek



Ik zal em l, g | 20 ½
Zalm met een dakje van gerookte zalm en pesto en een tomaten-Hollandaisesaus

 GigaGamba’s l, g | 22 ½
Gamba’s geserveerd met boekweitnoedels op Oosterse wijze

 Surf en turf l, g | 27 ½
Ossenhaas, rode mul en gamba’s op een bedje van tagliatelle met citroenbotersaus

Bij alle hoofdgerechten serveren wij huisgemaakte Zèllandse friet en mayonaise

Heeft u een bepaald dieet? Geen enkel punt maar geef het wel even aan.
v, kan ook vegetarisch bereid worden - l, kan ook lactosevrij bereid worden - g, kan ook glutenvrij bereid worden

Restaurant de Pastorie
Vlees noch vis, hoofdgerechten vegetarisch


En daarmee pasta!! l, v | 18 ¾
Pasta met diverse soorten paddenstoelen en Parmezaanse kaas



Over het randje… v, g | 19 ¾
Zoete puntpaprika gevuld met een mousse van ricotta, walnoten en gegratineerde
bloemkoolroosjes
Bij alle hoofdgerechten serveren wij huisgemaakte Zèllandse friet en mayonaise

Heeft u een bepaald dieet? Geen enkel punt maar geef het wel even aan.
v, kan ook vegetarisch bereid worden - l, kan ook lactosevrij bereid worden - g, kan ook glutenvrij bereid worden

Restaurant de Pastorie
Nagenieters


De blanke dame v, g | 7 ½
Dame Blanche, vanille-ijs met warme chocoladesaus



Hangop v, g | 7
Seizoenshangop



Fris en fruitig l, v, g | 9 ½
Fruitsoepje met sorbet-ijs



We leggen de Panna derop v, g | 8
Panna cotta des huizes



Chocoladedroom l, v, g 9 ½
Voor de echte chocoladeliefhebber…

 Proeverij de Pastorie l, v, g | 11
Een combinatie van verschillende verrassende desserts


Voor de echte kaaskop… v, g | 12 ½
Kaasplateau met diverse soorten kaas en bijpassende garnituren
In combinatie met een lekker glaasje 10 jaar oude Tawny Port | 17 ½



Wie van de twee “mini of tip”? v, g | | 6 ¾
Kopje koffie, thee of cappuccino met naar keuze een stukje Tiramisu tip of mini Monchou

Heeft u een bepaald dieet? Geen enkel punt maar geef het wel even aan.
v, kan ook vegetarisch bereid worden - l, kan ook lactosevrij bereid worden - g, kan ook glutenvrij bereid worden

