diner
Na meer dan 10 jaar in centrum weten wij wat onze
gasten lekker vinden. Naast een mooi glas wijn, een
lekker speciaalbier en de sfeer van Pavlov zijn dat
gerechten die voor zich spreken.
Kies, combineer, word verrast en bovenal... geniet!
{Wij werken met dagverse producten. U kunt bij ons altijd aangeven wat u niet lust of mag, hier houden wij dan rekening mee}

‘Appetite, craving for food, is a constant and powerful
stimulator of the gastric glands’ - Ivan Pavlov

Onze keuken is voor diner geopend van 17:00 tot 22:00 uur
overleg uw gevoeligheid en/of allergie altijd even met onze bediening

house cock ta ils

voor

bijger echten

Hendricks & Indian Tonic 11.50
Bombay Sapphire & Elderflower Tonic 11.50
Old Fashioned met Bulleit Bourbon 9
Dark ‘n Stormy van Gosling Rum & Ginger Beer 10
Bosford Pink Gin & Indian Tonic 11.50
Espresso Martini 9

Grote gamba’s a la plancha 15.50
Oesters {minimaal 3} 3.70 p.st.
Steak tartare 12.50
Bio rundercarpaccio 9.50
Veggie tower van rode biet en geitenkaas 9.50
Peer Roquefort salade {met pancetta} 8.50 {maaltijdsalade 17.50}
Proeverij van voorgerechten 21

Coleslaw 3.50
Gegrilde groenten 5.50
Roseval wedges 4.50
Brood met aioli & tapenade 4.50
Geroosterde pompoen 4.50

e e n g r e e p u i t on z e w i j n e n
Nieuw-Zeelandse Sauvignon Blanc 6.50
Oostenrijkse Gruner Veltliner 6.80
Australische Chardonnay 5.90
Spaanse Rioja 6.50
Argentijnse Malbec reserve 5.70

Grote gamba’s a la plancha 27
Saltimbocca van zeewolf 22
Catch of the day 23
Salade gerookte zalm, kappertjes, avocado en komkommer 18

vlees

{vraag naar onze wijnkaart, huiswijnen vanaf 4,-}

v er r assing

{wij houden uiteraard rekening met dieetwensen en allergieËn}

Menu 3-gangen 37
Menu 4-gangen 44
Menu 5-gangen 48

soep

verwennen, ook als u weinig

Surf & turf lendebiefstuk met gamba 28
Steak frites 23
Bio beefburger met pancetta, chutney en friet 19.50
Côte de boeuf {minimaal 2 personen, pp prijs} 26
Livar varkensribeye met Calvadosjus en appelcompÔte 22

vegetarisch

Kreeftenbisque 10
Roma tomatensoep 6.50
Dagsoep 6.50

We

vis

Black bean burger met chutney en friet 19.50
Quinoa risotto met paddenstoelen en verse truffel 22
Salade met gegrilde groenten en paddenstoelen {vegan} 15

hebt

desserts
Diverse taarten uit onze vitrine met ijs vanaf 7.50
Smeltend chocotaartje met vanilleijs 8.50
Pavlova met vers fruit en hangop 8.50
Crème brûlée 8.50
‘Coupe Vlad’ {vanilleijs met chocosaus en brownie} 8
Koffie compleet {koffie en likeur naar keuze met huisgemaakte friandises} 8.50
Espresso martini {cocktail} 9
Europees kaasbordje 11

onze bor r elh a pjes{

tot

00:00 uur}

Tortillachips met kaas uit de oven, met salsa en guacamole (v) 5
Ambachtelijke bitterbal met mosterd 7
Bitterbal van ‘de Vegetarische Slager’ met mosterd (v) 7
Gehaktbal van ‘de Vegetarische Slager’ met pittige salsa saus (v) 7
3 mini burgers van biologisch rundvlees met oma’s chutney 10
Rucola-kaaskroketjes met mosterd (v) 6,50
Worst-kaas scenario:
Franse biologische worst, oude kaas en gemarineerde olijven 9
Bruschetta’s met tomaat en basilicumolie, tonijnsalade en zalm 8
Pavlov ’s Europees kaasbordje met vijgenbrood 11
Pittige gamba’s Pavlov style 8
‘Klassiek’ klein met 10 diverse bitterhapjes 11
‘Klassiek’ groot met 20 diverse bitterhapjes 22

