Menu
PAKHUYZZ ARRANGEMENT
Onbeperkt wereldse
gerechtjes:
Voor de prijs van €27,50 p.p.
Bent u met méér dan 6 personen
dan kunt u gebruik maken van
het All-in arrangement.
Onbeperkt wereldse gerechtjes
inclusief alle dranken voor €40,p.p. Dit all-in arrangement kunt u
gebruiken tot 22.00 uur.
(Dit arrangement is uitsluitend
met het hele gezelschap te
bestellen)
Per ronde kiest u 2 gerechtjes
per persoon. Deze vult u in op
de invulbriefjes op tafel. Als u
het invulbriefje in het grijpertje
stopt, wordt deze opgehaald en
gaat de keuken dit vers voor u
bereiden.

OPENINGSTIJDEN KEUKEN:
• Dinsdag t/m zaterdag
van 17.30 uur tot 22.00 uur.
• Zondag van 16.00 uur
tot 22.00 uur.
De nagerechtjes mogen een
uitschietertje maken tot
22.30 uur.
v = Vega

Dieet wensen of allergenen?
Laat het ons weten.

Pasteitje kippenragout

14

Knoflook kruiden champignons v

15

Vega taartje gevuld met spinazie, tomaat,
kaas en bechamelsaus v

1

Carpaccio van runderhaas met truffeldressing,
spekjes, pijnboompitten en parmezaanse kaas

2

PakhuyZz salade

3

Geitenkaasje omwikkeld met spek op een toastje

4

Duo van wraps met eiersalade en filet americain

16

Klein pitabroodje gyros met tzatziki

5

Lolly van meloen en Brabantse plaatham

17

Taco kip piri piri

6

Bruschetta met gerookte zalm en roomkaas

18

Nacho’s met guacamole en crème fraîche v

7

Salade caprese met mozzarella, tomaat en
pesto mayonaise v

19

Gebakken zeewolf omwikkeld met spek

20

Mini broodje pulled pork met Heksenkaas

21

Oosterse biefstukreepjes

22

Gamba’s in ketjapsaus

23

Varkenshaas met champignonsaus

24

Ratatouille v

25

Kibbeling met ravigottesaus

26

Oosters mandje met loempia’s en
een bamiblokje

27
28

8

Brabants huzarenslaatje

9

Vitello tonato

De bijgerechten zijn per ronde
extra te bestellen.
VOOR DE KLEINTJES
Kinderen tot 4 jaar eten gratis,
4 t/m 11 jaar betalen €1,50
per levensjaar voor onbeperkt
wereldse gerechtjes.
De kleintjes mogen kiezen van
de gehele kaart.

13

10

Tomaten-crèmesoepje v

11

Kippenbouillon

12

Courgettesoepje v

33

Spareribs met knoflooksaus

34

Kippenvleugeltjes

35

Kippendijen met teriyaki saus

36

Kogelbiefstuk met pepersaus

37

Buikspek met Black Jack saus

38

Houthakkerssteak

39

Gambaspiesje met knoflooksaus

40

Mini hamburgertje met
chimichurrisaus

41

Dame blanche

42

Bastogneparfait

43

Monchou met rood fruit

Diverse kaassouffleetjes met mosterd v

44

Crème brûlée

Gamba’s in panko

45

Vers fruit met sorbet ijs

46

Warme brownie met vanille ijs

Bijgerechten
29

Frisse salade met honing mosterddressing v

47

Poffertjes met poedersuiker v

30

Aardappelgratin v

48

31

Frietje mayonaise v

Snackprikker (frikandel, bitterbal
en kipnugget

32

Frietje stoofvlees

49

Schnitzeltje met appelmoes

50

Verrassingsijsje

Voor meer informatie over de feestzalen: 073 - 54 94 773 • Info@pakhuyzz.nl • www.pakhuyzz.nl

Wereldse gerechten & Fantastische feesten

