
RESTAURANT DE PASTORIE 

 

Heeft u een bepaald dieet? Geen enkel punt maar geef het wel even aan. 

v, kan ook vegetarisch   -   l, kan ook lactosevrij   -  g, kan ook glutenvrij  

 

 

 

 

In de soep gelopen 

• In het rood staan  v, g    | 6 ½  

Huisgemaakte tomatensoep met zelf gedraaide soepballen 

• Als paddenstoelen uit de grond  v, l, g  | 7 ¼ 

Heldere paddenstoelensoep met een vleugje Madeira 

• Dwars door den hof  l, g  | 7 

Goed gevulde groentesoep 

• Dees Week    
Vraag naar de soep van dees week 

Alle soepen worden geserveerd met brood en toebehoren 

 

Bolletje bolletje, diverse belegde broodjes 

• Waar rook is… l, g  | 10 ½  
Broodje gerookte zalm met romige cocktailsaus 

• Roomser dan de Paus  v, g  | 10 ½   
Broodje roombrie met spek, honing en pijnboompitten 

• Van het Vaticaan l, g  | 10 ¾  
Broodje carpaccio van rundvlees met pesto, pijnboompitten en Reijpenaar 

• Zonder te spartelen  g | 10 ½  
Zweeds brood met frisse tonijnsalade, kappertjes en rode ui 

• Doe maar gewoon  v, l, g  | 7 
Broodje ham of kaas met een fris garnituur 

• Kip kamikaze l, g | 11 
Broodje met kip teriyaki, gebakken ui en paprika 

• Lekkere trek… l, g  | 11 ¾  
Broodje pulled pork met een overheerlijke barbecuesaus 

• Teesti.… l  | 9 ½  
Luxe tosti ham/ kaas met gebakken appeltjes, ui en honing 

• Dees week    
Vraag naar de lunchspecial van dees week 

 

Wilt u een klein kopje soep naar keuze bij uw broodje?  | + 4 ½  
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Tour du tuin, salades 

• Groen voor de goden v, l, g  | 11 ½  

Griekse salade met olijven, fetakaas en rode uien 

• Doe maar zo eendje  l, g  | 14 ½  

Salade met gerookte eendenborstfilet en frambozendressing 

• Zeevruchten l, g  | 18  
Salade met een diversiteit aan heerlijke vissoorten en romige cocktailsaus 

• Salade uit het Vaticaan  l, g  | 17 ½  
Salade met huisgesneden rundercarpaccio met naar keuze pesto of truffelmayonaise 
 

Alle salades worden geserveerd met brood en toebehoren 

Breek de dag, tik een eitje 

• Say cheese v, g    | 11 
Uitsmijter van drie eieren en jong belegen Hollandse kaas 

• Hammmmm…. l, g    | 11  
Uitsmijter van drie eieren en schouderham 

• Dubbel zo lekker  g   | 12 ½  
Uitsmijter van drie eieren met jong belegen kaas en schouderham 

• Triple or nothing l, g    | 15   
Uitsmijter van drie eieren op ham en jong belegen kaas geserveerd met gebakken spek, 

ui en champignons 

Voor de grote trek lunchspecials 

• De burger meester maken.. l  | 16  

250 gram pure biefburger met ei, spek, ui, augurk en huisgemaakte hamburgersaus 

Wilt u er graag  friet bij?  | + 3  

• De kogel is door de kerk…l, g  | 22 ½    

Kogelbiefstuk met gebakken champignons, geserveerd met brood of friet 

• Zo plat als een dubbeltje  l  | 18 ½  

Varkensschnitzel van 200 gram met jägersaus en brood of  friet 

• Fish en chips  l, g  | 23 ½  

Zalmfilet met citroenbotersaus met friet en salade  


