menukaart
borrelkaart

vanaf 12.00 uur te bestellen
Plankje Spaanse kazen (Manchego en Mahón)		10,00
Plankje gerijpte rauwe ham (Jamón Ibérico / Duroc) 		10,00
Bitterballen met Zwolsche mosterd - 8 stuks 		10,00
Tomaat-mozzarellakroketjes - 8 stuks		10,00
Gemengde bittergarnituur vegetarisch (invulling kan variëren) - 8 stuks 		10,00
Chorizokroketjes - 8 stuks 		10,00
Bieterballen met vegan aioli - 8 stuks 		10,00
Plankje desembrood met tomatensalsa, pesto en aioli 		 7,50
Warme nacho chips (gegratineerd met kaas)
met guacamole en tomatensalsa		 7,50
Schaaltje nootjes 		 4,50
Schaaltje olijven 		 4,50

Ons desembrood wordt op eerlijke wijze bereid en is gluten -arm en bevat geen lactose,
toegevoegde suikers en E-nummers. Enkel bloem, water, desem en zout maakt ons brood.

koude broodjes

Tussen 12.00 en 17.00 uur te bestellen
Keuze uit wit en meergranen desembrood
Gerookte zalm met komkommer en dille-yoghurt		 12,50
Feta bietenspread met vijgen, rucola en cornichons		 11,00

Jamón Ibérico met ganzenleverkrullen, truffelmayonaise en gerookte amandelen		 15,50

Warme broodjes

Keuze uit wit en meergranen desembrood
Brie met vijgencompote, rucola en hazelnoot 		 11,50
Uitsmijter (kaas, chorizo of chorizo en kaas)		 11,50
Roerei met champignon en truffel-mayonaise		 11,50
Tomaat-mozzarellakroketjes met basilicummayonaise		 11,50
2 rundvlees-kroketten met Zwolsche mosterd		 11,50
Huisgemaakte pulled chicken met ijsbergsla en aioli		 11,50
Falafelburger met koolsalade en vegan aioli		 11,50

Tosti’s

Tussen 12.00 en 17.00 uur te bestellen

Manchego is een Spaanse kaas, gemaakt van de melk
van het schapenras Manchego. Het is een geperste
kaas met een licht pikante en zoute smaak, die na
60 dagen tot 2 jaar rijping geconsumeerd wordt.

Tosti kaas		
Tosti chorizo en Manchego geserveerd met tomatensalsa 		
Tosti Valentino met buffelmozzarella, tomaat en pesto 		

7,00

9,00
9,00

Salades

vanaf 12.00 uur te bestellen
Salade Monica, vegetarische salade met couscous, geitenkaas,
gepofte kikkererwten, geroosterde paprika en granaatappel 		 12,50
Ceasersalade met kip, spekjes, croutons, ceaserdressing, zachtgekookt eitje en tomaat 13,00

Gerookte makreel salade met selderij, Amsterdamse ui, augurk en mosterdmayonaise		 12,00

Soepen

vanaf 12.00 uur te bestellen
Knoflooksoep met croutons		
Zwolsche mosterdsoep		
Tomaten-paprikasoep met basilicum-pesto		
Plankje desembrood met tomatensalsa, aioli en pesto		

Diner

Liefde voor eten!
Wij werken met Zwolse mosterd van De

6,50
6,50
6,50

7,00

Wijndragers.

vanaf 17.00 uur te bestellen
Voorgerechten
11,00

Carpaccio van rode biet van de bbq met rucola, geitenkaas en framboos-dressing

11,00

Gerookte rib-eye met bieslook mayo en olijf

12,00

Pulpo met linzen, groene asperge, aardappel, paprika en kwartel ei

12,00

Plank met Jamón Ibérico, Manchego, fuet, olijven, Mahón, Spaanse tortilla en aioli
Vegetarische genieten plank met onder andere Spaanse tortilla en een proeverij van

11,50

vegetarische hapjes en gerechtjes

Een groene salsa van peterselie, olijfolie en knoflook

Hoofdgerechten
22,00

Hele sardines van de lava-gril met Mojo Verde en citroen

23,00

Gamba’s a la plancia (de staart is gepeld)

26,50

Gegrilde rib-eye steak met Mojo Verde en seizoensgroente

23,00

Broodje buikspek met ganzenlever en appelstroop
Runderhamburger met krokante ui, sla, tomaat, kaas,

20,00

augurk en huisgemaakte bbq saus

20,00

Paviljoen kippendij saté met kroepoek en huisgemaakte atjar

19,00

Vegetarische risotto van het seizoen met geitenkaas
Samen vegetarisch genieten warme plank (per persoon te bestellen) met o.a.
gegrilde groente’s uit het seizoen en Mojo Verde

p.p 21,50

Samen genieten plank met o.a. vlees, kippenboutjes, gamba, vis
en groentes uit het seizoen (vanaf 2 personen te bestellen)

p.p 23,50

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met salade, verse friet en patatas bravas

Kindergerechten
vanaf 12.00 uur te bestellen

6,00

Spaanse churros - 8 stuks

6,00

Poffertjes met poedersuiker - 12 stuks
Tosti kaas of chorizo en kaas		

7,50

Emmertje friet met frikandel, kipnuggets, kaassoufflé of bitterballen
(wordt geserveerd met mayonaise en appelmoes)		
IJsje uitzoeken uit de vriezer

7,50

vanaf 2,00

desserts

vanaf 17.00 uur te bestellen
Pastel de nata met ahorn walnootijs
Pure chocolade mousse met dulce de leche, gezouten karamelroomijs en hazelnoot
Triffle met speculaas kwark, stoofperen en bastogne		
Proeverij van zoete lekkernijen en ijssoorten

8,00
8,00
8,00

9,50

Voor bij de koffie/thee
de gehele dag te bestellen

Vers gebakken Spaanse churros (vanaf 12.00 uur)
Appeltaart met kaneelsuiker		
Appelkanjer uit Assendorp		
Taart van het seizoen		

6,00

5,00

4,50

5,00

Slagroom		
1,00

Heb je dieetwensen of wil je iets weten over allergenen in onze gerechten?
Vraag het onze gastheren en gastvrouwen.
Parkeerinformatie kun je vinden op onze website www.parkpaviljoenzwolle.nl

