
Menukaart Lunch & Later

www.vangentwatersport.nl
         @paviljoen212     Paviljoen-212  

Broodjes
Zacht wit bolletje ham en/of kaas 3,15
Liever een pistolet               + 1,50

Pistolet gezond  6,75
Rijkelijk belegd met sla, ham, kaas, 
tomaat, komkommer, gekookt eitje 
& rode ui.

Clubsandwich Kip              11,25
Wit of donker handgesneden brood, 
belegd met sla, tomaat, gerookte kip, 
mayo, guacamole, gebakken eitje 
& crispy bacon.

Clubsandwich Zalm    11,25
Wit of donker handgesneden brood, 
belegd met bieslook-roomkaas, sla, 
komkommer, guacamole, gerookte 
zalm & rode ui.

BROODJE VAN DE MAAND
Iedere maand een ander broodje, 

vraag aan een van onze teamleden 
wat we in de aanbieding hebben!

Uitsmijters 
Onze uitsmijters bestaan uit 
2 handgesneden boterhammen 
(wit / donker) & 3 gebakken eieren. 

Uitsmijter     8,50
Keuze uit: ham, kaas, spek, 
champignons of ui.

Extra supplement            + 0,75

HARDLOPER!
Uitsmijter 212    11,25
De uitsmijter met alles erop en eraan. 
Stilt zelfs de grootste trek!

Tosti’s
Tosti kaas  4,75
Tosti ham / kaas  4,75
Croque Madame  5,95
Ham, kaas & gebakken eitje.

Soepen 
Tomatensoep   5,95
Romige huisgemaakte tomatensoep 
met balletjes.
* ook vega mogelijk.

SOEP VAN DE MAAND 
Vraag aan een van onze teamleden 

welke soep we in de pan hebben.

Voor de lekkere trek
Pasteitje 8,95
Huisgemaakte ragout met malse kip 
& champignons.

Worstenbroodjes
Brabants worstenbroodje  2,95
Vega worstenbroodje     3,30

Onze klassiekers
* ook om mee te nemen

Broodje kroket / frikandel     3,75
Broodje vega kroket          3,95
Broodje speciaal 

frikandel 4,50
hamburger  4,60

Broodje cheeseburger  4,75
Broodje bal   5,35

Frites
Portie frites    2,50

met mayonaise  + 0,60
met satésaus       + 0,80
speciaal            + 0,85

Gezinszak    
* alleen meenemen.

klein  2 à 3 pers     5,25 
groot 4 à 5 pers                 7,75

Snacks
Kroket / frikandel    2,10
Vega kroket  2,70
Bourgondische kroket 2,70
Frikandel speciaal  2,85
Kaassouflesse 2,30
Gehaktbal uit de jus  3,70
Portie kipnuggets (6st.)      3,25

Havenspecialiteiten
2 Bourgondische kroketten 
met brood (wit / donker) 9,75
met friet   11,95
* ook vega mogelijk.

Kapiteinsburger 15,25
100% rundvlees burger van de slager 
geserveerd op een bun belegd met 
sla, tomaat, komkommer, augurk, rode 
ui, cheddar, crispy bacon, spiegelei, 
hamburgersaus & een puntzak friet.

Zuidwesterburger 14,95
100% rundvlees burger van de slager 
geserveerd op een bun belegd met sla, 
tomaat, komkommer, augurk, cheddar, 
sweet pickle relish, tomaten relish, 
gefrituurde uienringen & een puntzak 
friet.

VERNIEUWD  Broodje 212   15,25
Crunchy kipburger geserveerd op 
een bun belegd met sla, tomaat, 
komkommer, augurk, rode ui, crispy 
bacon, cheddar, hemp sauce & een 
puntzak friet.

NIEUW! Avocadoburger  15,25
Unieke vegetarische burger van blokjes 
avocado en knapperige maiskorrels 
in een krokante paneerlaag van 
multigrain en quinoa, geserveerd op 
een bun met sla, komkommer, tomaat, 
guacamole, hemp sauce & een 
puntzak friet.

Kipsaté  16,50
Twee spiezen malse kipstukjes met 
satésaus, gebakken uitjes, kroepoek, 
atjar & een puntzak friet.

Havenschnitzel    16,50      
Lekker ouderwets gepaneerde 
varkensschnitzel van de slager met sla 
garnituur & een puntzak friet.

+ Champignonroomsaus            + 2,75
of jachtsaus 

Voor bij de borrel
Glaasje Borrelmix  2,95

Bourgondische bitterballen 
6 stuks    6,80
12 stuks   13,60

Borrelgarnituur XL snacks 
8 stuks    7,90
16 stuks   15,80

Chickenstrips  5,25
5 stuks   

Gefrituurde uienringen 3,95
8 stuks   

NIEUW! NACHO’S
Classic Nacho’s  9,25  
Nacho chips uit de oven met mexmix 
kaas, sliced jalapeños, guacamole, 
salsa & zure room.

Tropical Nacho’s  10,75
Nacho chips uit de oven met mexmix 
kaas, sliced jalapeños, guacamole, 
tropical mango relish, spicey chipotle 
BBQ saus & zure room.                                   

Voor de kids

Matrozenmenu 7,50
Kidsbox met 4 kipnuggets, frietjes, 
appelmoes & mayo.

Piratenmenu 7,50
Kidsbox met 4 mini frikandellen, frietjes, 
appelmoes & mayo.

Brulboei menu 7,50
Overheerlijke poffertjes met 
verschillende strooisels.

Toetjes & lekkers

Appelgebak 3,50
met slagroom               + 0,50
met ijs & slagroom       + 1,75

Warme huisgemaakte wafel  6,50
met kersen & slagroom 

met roomijs           + 1,25

Poffertjes 5,95
met ijs & slagroom 

Sorbet   6,50
Roomijs met 
vruchtjes, aarbeientopping & slagroom.

Coupe Advocaat  6,25
Roomijs met 
advocaat & slagroom.

Dame Blanche  6,50
Roomijs met 
warme chocoladesaus & slagroom.

Speciale 
wensen?

 
Vraag 
het ons!


