
 
 
Lunchkaart ; Try-out zomer 2019, Jullie mening telt! 
 
Lunch vanaf 11:30 tot 15:30 
 
Bij Villa Pastorie besteden we veel aandacht aan producten uit de buurt. We werken met boerderijen die hun 
vak met passie uitoefenen en enkel gaan voor kwaliteit.  
Villa Pastorie deelt diezelfde passie en we bereiden daarom in onze keuken dagverse en seizoensgebonden 
producten. Het kan dus gebeuren dat deze soms lekker op zijn!  
In onze try-outweken horen we heel graag wat jullie van onze nieuwe zomerkaart vinden, we nemen deze 
feedback dan mee in het definitief samenstellen van het menu.  
 
Boterhammen: 
 
Briochebrood van Bakkerij Kouwenberg met eiersalade van Lekkern’ei eitjes  
en hoevespek van de Walhoeve          9,50 
        

V  2 boterhammen van biologisch zadenbrood met hummus, geroosterde groenten en pijnboompitjes 10,50 
 
2 boterhammen van Desemenzo met crème van leverworst, dadels, pistache en augurkjes  11,50  

 
2 boterhammen van Desemenzo met tonijnsalade, olijven, zoetzure rode ui en een 6-minuten eitje 12,50  

  
Toast kannibaal; een typisch Belgisch gerecht van rauw rundvlees                                 12,50 
(Belgisch witblauw ras) met augurkjes, sjalotjes, kappertjes en bieslook                            
           
  
Boterham van de dag                                        dagprijs 
 
Salades geserveerd met brood en boter:  
 
Salade halve Cannerkreeft, met kropsla, gemarineerde kerstomaatjes, geschaafde venkel  
en citrusmayonaise          22,50	
 

V   Salade mozzarella met peperonata; tomaat, rode ui, paprika, knoflook en olijfolie   13,50 
 
Salade met zachtgegaarde kippendijen van Boer Kapteijns, groene asperges, oude schapenkaas  
van de Schaepsdijck en truffelvinaigrette        12,95  

 
Lunchplanken: 
 
Lunchplank voor 2 om samen te delen:                          voor 2 personen 30 
Soep van de week, boeren vleeskroket, eiersalade met hoevespek, tonijnsalade, groene salade,   
4 plukbroodjes en biologisch zadenbrood  
wijntip: Sauvignon Blanc, 3 Stones; 5,95/29,50 
 
Lunchplank voor 2 met garnalenkroket ipv boeren vleeskroket                      voor 2 personen 35 
Wijntip: Sauvignon de Touraine, Domaine de la Renaudie; 5,35/26,45 

 



 V            Vega lunchplank voor 2 om samen te delen:             voor 2 personen 25  
Soep van de week, kaaskroket, hummus met geroosterde groente, eiersalade, groene salade,  
4 plukbroodjes en biologisch zadenbrood  
wijntip: Chardonnay, Mirassou; 5,90/29,20  
 
Soepen 
 

 V  Soep van gele tomaat- en paprika, met geitenkaas                            8,50 
 V  Weeksoep gemaakt van aanbod uit de streek             7,50 

 
Warme lunchgerechten: 
 
Ambachtelijke garnalenkroketten met citroen, bieslookmayonaise en gefrituurde peterselie            15,95 
wijntip: Sauvignon de Touraine, domaine de la Renaudie;  5,35 / 26,45 
 

V  Ambachtelijke Belgische kaaskroketten met citroen,          10,50 
mosterdmayonaise en gefrituurde peterselie  
wijntip: Sauvignon Blanc, Mas Ekun; 4,10 / 20,00  
 
2 boterhammen met 2 boeren vleeskroketten met mosterdmayonaise         9,95  
wijntip: Merlot-Cabernet Sauvignon, Château de Lavison; 4,95/24,35 
         
Croque-Monsieur uit de oven; met ham en kaas van de boerderijen uit buurt,                       10,50 
bechamel en gegratineerd met Gruyère    
wijntip: Chardonnay, Mirassou;  5,90 / 29,20 
 
Croque-Madame: een Croque-Monsieur met een gebakken hoeve-eitje erop       11,00     
wijntip: Chardonnay, Mirassou;  5,90 / 29,20 
 
Een “Ralphie” voor wie niet kiezen kan tussen het beste Belgische van Villa Pastorie:                      14,95 
1 ambachtelijke garnalenkroket met citroen, bieslookmayonaise en  
gefrituurde peterselie, en een kleinere variant van onze kannibaal  
wijntip: Pinot Noir, Mirassou;  5,85 / 28,75 
 
Biefstuk van de zijlende, gebakken in roomboter en geserveerd met wit casinobrood van 
Bakkerij Kouwenberg              17,50 
  
                                         
Kids 
Boterham voor de kids: keuze uit Nutella, jam of pindakaas             2,50 
Tosti van casinobrood met ham en kaas              4,50 
Rundvleeskroket met boterham en mosterdmayonaise                                  4,50 
 
V Vegetarisch gerecht 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                   

Dinerkaart ; Try-out Zomer 2019, jullie mening telt 
    
Diner vanaf 17:30 tot 21:30 

Lekker van de zomer genieten bij Villa Pastorie! 
Dit seizoen gaan we onze gasten weer verrassen met een wisselend driegangenmenu. 
Zoals je van ons gewend bent werken we met de mooiste seizoensgebonden streekproducten en laten onze 
koks hun creativiteit de vrije loop  
Naast de bekende klassiekers en enkele gerechten op de vaste menukaart, heb je nu ook de keuze om je te 
laten verwennen met het door de chefs samengestelde menu. 
 

   MENU VAN DE CHEF 
 

1 gang   voorgerecht                              11,50 
1 gang  hoofdgerecht                  21,50 
2 gangen                     29,50 
3 gangen                    34,50 

 
Let op de Klassiekers van Villa Pastorie 
 

 
Voorgerechten: 
Ambachtelijke garnalenkroket met citroen, bieslookmayonaise                               1 stuk                           8,95 
en gefrituurde peterselie    
wijntip: Sauvignon de Touraine; 5,35 / 26,45 
 

V  Watermeloen gemarineerd in gemberbier, met aardbeien, een crème van geitenkaas,  
rettich en munt                                      11,50
                                        
Kannibaal: een typisch Belgisch gerecht van rauw rundvlees (Belgische witblauw ras)                                      9,95 
met augurkjes, sjalotjes, kappertjes en bieslook      
wijntip: Pinot Noir, Mirassou,  5,85 / 28,75  
 
Trio Villa Pastorie: een kleine portie kannibaal, 1 garnalenkroket met citroen en                       12,95   
bieslookmayonaise en een kopje weeksoep  
wijntip: Sauvignon Blanc, Mas Ekun;  4,10 / 20,00  
 
Geroosterde groene asperges met crème van eidooier, entrenelly van de Walhoeve, gerookte amandelen  
en Parmezaanse kaas                                                                                          11,95 

V Ook als Vega gerecht mogelijk zonder entrenelly 
   
Soep: 

V Weeksoep gemaakt van aanbod uit de streek                                              7,50 
V Soep van gele tomaat- en paprika, met geitenkaas                              8,50 

 



 
Salades: 
Salade halve Cannerkreeft, met kropsla, gemarineerde kerstomaatjes, geschaafde venkel  
en citrusmayonaise                22,50	
 

V   Salade mozzarella met peperonata; tomaat, rode ui, paprika, knoflook en olijfolie      V:13,50/H:16,50 
 
Salade met zachtgegaarde kippendijen van Boer Kapteijns, groene asperges, oude schapenkaas  
van de Schaepsdijck en truffelvinaigrette                           V:12,95/H:15,95 

   
 
Hoofdgerechten: 
Ambachtelijke garnalenkroketten met citroen, bieslookmayonaise                  2 stuks        17,95      
en gefrituurde peterselie          
wijntip: Sauvignon de Touraine; 5,35 / 26,45 
 

V       Paprikacurry met kikkererwten en kokosmelk, cashewnoten, koriander en bulghur                                        18,50      
 
Bavette van de BBQ met chimichurri, gemarineerde tomaatjes van Henriette,            21,50 
tapenade van Zuiderzwammen en rosevalwedges        
           
Catch of the day                                           dagprijs 
 
Spaghetti Gamba’s met rode peper, knoflook, basilicum, olijfolie en Parmezaanse kaas                        17,50 
        
Kannibaal: een typisch Belgisch gerecht van rauw rundvlees (Belgische witblauw ras)                  17,50 
met augurkjes sjalotjes, kappertjes en bieslook, met frietjes                               
wijntip: Pinot Noir, Mirassou; 5,85/28,75  
 
Portie friet                                                 2,95 
 
Toetjes:  
Mousse van pure chocolade en framboos met merengue en gemberroomijs                           8,50 
                                                                                                                 
Gepocheerde perzik met crumble, koude vlierbloesemsabayon en gezouten amandelroomijs          8,50 
           
Kaasplankje met vijf kazen van Fromagerie Guillaume en brood van Guillaume                                                      13,50 
en Robèrt van Beckhoven         
wijntip: Port Fonseca 10 Years Old Aged in wood 7,95 
 
LEKKERS VOOR ONZE JONGE VRIENDEN VAN VILLA PASTORIE 
Tomatensoep met balletjes                                                               4,50 
Biefstuk met frietjes en salade                                                9,50 
Spaghetti Bolognese                    7,50 
Rundvleeskroket met frietjes en salade                                                              7,50 
Kinderijsje om zelf te versieren                                                               5,50 
Raketje                                   1,00 
 
Wij houden uiteraard graag rekening met uw speciale wensen met betrekking tot allergenen, dit doen wij graag 
in persoonlijk overleg 

      V Vegetarisch gerecht 
 
 
 



 
 
 
 
 


