
	
	
	
	
	

 
Buitenkeuken Lunchkaart  
 
Lunch vanaf 11:30 tot 15:00  
 
We koken weer heerlijk vanuit onze buitenkeuken! De koks maken, terwijl je toekijkt vanaf het terras, de 
heerlijkste zomergerechten voor je klaar. De producten uit de nabije omgeving, zoals je van ons gewend bent, en 
de zomerse smaken die van de Ofyr en de barbecue komen. Het is vakantie, laten we de tijd nemen om te 
genieten van elkaar, de omgeving en een bord vol lekkers! 

 
Let op Dé Klassiekers van Villa Pastorie  
 

 
Boterhammen: 
 

      V   2 Boterhammen van Desemenzo met humus, BBQ-groentes en pijnboompitjes     10,50 
Wijntip: Gewürztraminer, Santa Digna: 5,85/28,65 
 
Club Pastorie op desembrood van Desemenzo met kip van de BBQ, gekookt eitje van Lekkern’ei,  
gerookt spek van Den Elshorst, tomaat en sla         12,75 
Wijntip: Viognier, Domaine Bosquet: 4,85/23,75  
 
Kannibaal: een typisch Belgisch gerecht van rauw rundvlees (Belgische witblauw ras)                                       
met augurkjes, sjalotjes, kappertjes en bieslook, geserveerd met 2 boterhammen van Desemenzo  9,95 
Wijntip: Pinot Noir, Mirassou: 5,85/28,75 
   
2 Boterhammen van Desemenzo met gerookte zalm, kruidencrème en dun geschaafde venkel   12,50 
Wijntip: Verdejo, Marques de Riscal: 5,75/28,25 
 
Boterham van de dag          Dagprijs 
 
Plank van de dag om te delen,          V ook vegetarisch te verkrijgen   voor 2 personen  30,00  
 
 
Salades: 
 
Salade met 3 verschillende soorten vis, radijs, komkommer en venkel      14,75 
Wijntip: Provence Rosé carte noir, Les Maîtres Vignerons de Saint-Tropez: 5,85/28,75 
 
Salade met kip van de BBQ,  6 minuten eitje van Lekkern’ei, uitgebakken spek van Den Elshorst  
en ansjovis            12,50  
Wijntip: Viognier, Domaine Bosquet: 4,85/23,75 
 

      V   Salade met watermeloen, feta, radijs en pistache en aardbei     11,95   
Wijntip: Riesling, peter&Peter: 4,95/24,25 
 

V  Spinazie geitenkaas salade met dadel en noten       12,50 
Wijntip: Pinot Noir, Mirassou: 5,85/28,75 

 
 



	
	
	
	
	

 
 
 
 
Soepen: 

      V   Weeksoep           7,50 

V  Gazpacho met broodcroutons en mozzarella en geserveerd met stokbrood    8,50 
 
 
Warme lunchgerechten op boterhammen van desembrood 
 
2 ambachtelijke garnalenkroketten op 2 boterhammen met citroen,      15,95  
bieslookmayonaise en gefrituurde peterselie              
Wijntip: Sauvignon de Touraine, domaine de la Renaudie: 5,35 / 26,45 
 

    V 2 ambachtelijke Belgische kaaskroketten op 2 boterhammen met citroen,     10,50  
mosterdmayonaise en gefrituurde peterselie  
Wijntip: Sauvignon Blanc, Mas Ekun: 4,10 / 20,00  
 
2 boeren vleeskroketten op 2 boterhammen met mosterdmayonaise                     9,95  
Wijntip: Merlot-Cabernet Sauvignon, Château de Lavison: 4,95/24,35 
 
De Twijfelaar, maak je eigen combinatie uit twee kroketten      12,75 
 
 
 
 
Wij houden uiteraard graag rekening met uw speciale wensen met betrekking tot allergenen, dit doen wij graag 
in persoonlijk overleg 

      V Vegetarisch gerecht 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 



	
	
	
	
	

 
Buitenkeuken Dinerkaart      
Diner vanaf 17:30 tot 21:30 
 
We koken weer heerlijk vanuit onze buitenkeuken! De koks maken, terwijl je toekijkt vanaf het terras, de 
heerlijkste zomergerechten voor je klaar. De producten uit de nabije omgeving, zoals je van ons gewend bent, en 
de zomerse smaken die van de Ofyr en de barbecue komen. Het is vakantie, laten we de tijd nemen om te 
genieten van elkaar, de omgeving en een bord vol lekkers! 
 

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 Dé Klassiekers van Villa Pastorie 

 
Een gezellig zomers bordje om mee te beginnen  

      V  Crudités met dressing van ansjovis en peterselie, radijs, bietjes, bleekselderij,   6,50 
Bospeentjes en tomaatjes 
Wijntip: Sauvignon Blanc, 3 Stones, Marlborough: 5,95/29,50 
 
Voorgerechten: 
 
Kannibaal: een typisch Belgisch gerecht van rauw rundvlees (Belgische witblauw ras)                                       
met augurkjes, sjalotjes, kappertjes en bieslook       9,95 
Wijntip: Pinot Noir, Mirassou: 5,85/28,75 
 

      V  Salade watermeloen met radijs, feta, aardbei en munt       11,50 
Wijntip: Riesling Trocken aus der Steilage, Peter&Peter: 4,95/24,25 
 

      V    Geroosterde groene asperges met salsa verde , gerookt amandel, rucola en Parmezaanse kaas   11,95 
Wijntip: Carmenère, Santa Digna: 5,85/28,75 

 
       V   Spinazie geitenkaas salade met dadel en noten       12,50 

Wijntip: Pinot Noir, Mirassou: 5,85/28,75 
 

Scampi, 4 stuks van de Ofyr, geserveerd met tomatensalsa en knoflook en stokbrood   14,50 
Wijntip: Sauvignon de Touraine, Domaine de la Renaudie: 5,35/26,45 
 
Gemarineerde zalm met venkel-limoensalade       12,50 
Wijntip: Verdejo, Marwues de Riscal, Rueda: 5,75/28,25 



	
	
	
	
	

 
Soepen: 

    V    Weeksoep           7,50 

V  Gazpacho van tomaat en komkommer van de stadstuinderij met broodcroutons   8,50 
 En mozzarella en geserveerd met stokbrood     
 
Hoofdgerechten: 
 

      V     Aubergine van de BBQ met geitenkaas, gezouten amandel en zoetzure rode ui    14,50 
Wijntip: Provence Aix 2018, Confidencia: 6,95/34,50 
 

      V     Portobello met mozzarella en pistache        14,50 
  Wijntip: Pinot Noir, Mirassou: 5,85/28,75 

 
Scampi, 8 stuks van de Ofyr met tomaat en knoflook en groene salade    23,50 
Wijntip: Sauvignon de Touraine, Domaine de la Renaudie 5,35/26,45 
 
Hereford runderentrecote met salade van nieuwe aardappeltjes en groene kruidensaus  23,50 
Wijntip: Crianza, Marques de Riscal: 6,45/31,75 
 
Zacht gegaard buikspek van Den Elshorst met soja, citrus en paksoi     19,50 
Wijntip: Cabernet Sauvignon Reserva, Santa Digna: 5,85/28,75 
 
Lamskebab met feta dip en Griekse Salade        17,50 
Wijntip: Malbec, Arte de Argento: 5,40/26,75 
 
Zalmfilet met gembermarinade en couscoussalade       18,50  
Wijntip: Chardonnay, Mirassou: 5,90/29,20 
 
Los portie zoete aardappel friet te bestellen         3,75 
  
Nagerechten: 
Aardbeien Romanoff met vanille roomijs         8,50 
 
Guidino (scroppino) citroensorbet, wodka van JQ, en huisgemaakte vlierbloesem siroop  8,50 
    
Ananas van de BBQ met hangop en bokkenpootjes roomijs       8,50 
 
Kaasplankje met vijf kazen van fromagerie Guillaume en brood van Guillaume                13,50 
 
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 
 



	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 


