Stel uw eigen menu samen v.a €29,50
Bestellen en afhalen kan via 023-5322810 of via
info@hetpakhuishaarlem.nl
Alle gerechten kunnen ook los besteld worden!

FINGERFOOD
Bitterballen - 6 stuks “Van Dobben” met mosterd 6,Tortillachips - Guacamole, tomatensalsa, zure room (vega) 5,3
Brood - Met 3 dips (vega) 5,3

VOORGERECHTEN | 9,Burrata – Zachte Italiaanse kaas met paddenstoelen tapenade
Huisgemaakte garnalen kroketjes - Met rode peper rouille & gefrituurde peterselie
Carpaccio op papadum - Flinterdunne ossenhaas, pestomayonaise, rucola, Parmezaan, pijnboompitjes
Salade geitenkaas - Filodeeg, pijnboompitjes & honing (vega)
Vegetarische loempia’s - 3 stuks met chilisaus (vega)
Nacho’s uit de oven - Met chili, jalapeños, cheddar, jonge kaas, zure room, guacamole & tomatensalsa met
koriander (vega)

MAALTIJDSALADES | 17,5
Carpaccio - Flinterdunne ossenhaas, pestomayonaise, Parmezaan, pijnboompitjes, gemengde sla,
seizoensgroenten, roseval aardappel & croutons
Geitenkaas - Geitenkaas in filodeeg, pijnboompitjes, honing, gemengde sla, seizoensgroenten, roseval
aardappel & croutons (vega)
Alle maaltijdsalades worden geserveerd met friet

Heeft u een allergie? Laat het ons dan even weten. Wij kunnen helaas niet garanderen dat onze producten allergeenvrij zijn.

HOOFDGERECHTEN | V.A 18,5

VEGA
Burrito met chili - Jalapeños, kidneybonen, cheddar, jonge kaas, zure room, guacamole & tomatensalsa
met koriander
Huisgemaakte notenkroketjes - 2 kroketjes met parmigiana (aubergine, tomatensaus & kaas),
zongedroogde tomatenpesto, salade & friet

VIS
Black tiger prawns (+1) - Met chili citronette, salade & friet
Huisgerookte zalmspies (+1) - Met courgette, sesammayonaise, salade & friet
Vis van de dag (dagprijs) - Wisselend, met seizoengroenten, salade & friet

VLEES
Saté van kippendijen - Met pindasaus, atjar, kroepoek, zure komkommer & friet
Spareribs (grote portie +3,-) - Gemarineerde ribs, koolsla, aïoli & friet
Ossenhaasspies - Met rodewijnsaus, seizoengroenten & friet
Pakhuisburger - 100% beef met bacon, cheddar, burgersaus, gekarameliseerde ui, augurk & friet
Hertenbiefstuk (+2) - Met balsamicosaus, seizoengroenten & friet
Extra sauzen: - Rodewijnsaus - Balsamicosaus - Aїoli - Pesto

1,50

Bij alle gerechten wordt een bijpassend garnituur geserveerd. Extra bestellen kan altijd.
- Friet 2,8
- Warme seizoengroenten 3,- Groene salade 2,5

NAGERECHTEN | 6,New York cheesecake - Bastognebodem & frambozencoulis
Moelleux - Warme chocoladecake met kaneelijs, amandelen en slagroom

Volg ons :

Heeft u een allergie? Laat het ons dan even weten. Wij kunnen helaas niet garanderen dat onze producten allergeenvrij zijn.

