DINER
volg ons op

www.pakhuisleiden.nl

BROOD

Puntzak broodstengels | dipjes

SOEPEN

4.95
5.75

Saté van kippendij

cassave kroepoek | atjar | sla

Pakhuisburger

knoflookcroutons

bacon | Jack Daniels uiencompote | cheddar

Franse uiensoep

Fish and chips

Leidsche kaascrouton

remouladesaus | azijn

Garnalenkroketjes

8.75

Huisgemaakte fazantenpaté

7.50

Bourgondische wijngaardslakken

8.25

Carpaccio van rund

9.75

Zalmtartaar

9.50

Gefrituurde geitenkaas

8.50

Kastanjechampignons

7.25

cocktailsaus

cranberrycompote | gegrild landbrood

knoflookroomsaus | brood

truffelmayonaise | Parmezaanse kaas | kappertjes

salade | mosterd-dille saus

rode bietenchutney

DESSERTS

6.50

Pakhuis crème brûlée
bitterkoekjesijs

Dame blanche

vanilleijs | donkere chocoladesaus | slagroom

Appeltaart

kaneelijs | slagroom

Warme brownie
witte chocoladeijs

Luikse wafel

warme kersen | slagroom

Kaasplank van Fromagerie Bon
toast | vijgencompote

gebakken | kervel | knoflooklandbrood

SALADES geserveerd met brood

13.75

Geitenkaas salade

notencrumble | peer | uitgebakken spek

Caesar salade

KEUZEMENU €25.VOORGERECHTEN

kippendij | ei | Parmezaanse kaas

HOOFDGERECHTEN geserveerd met friet en groenten

Carpaccio van rund
truffelmayonaise | Parmezaanse kaas | kappertjes

Zalmtartaar

Vispannetje

17.00

Wild zwijnfilet

17.75

Portobello paddestoel

15.75

Ribeye steak

18.50

HOOFDGERECHTEN

Zalmfilet

18.00

gebakken | luchtige knoflookboter

Kaasfondue

17.75

Kogelbiefstuk

16.75

Bospaddestoelen

16.75

Rode bietenburger

16.75

Gekonfijte eendenbout

17.50

Runderstoof

16.75

vis | schelpdieren | croutons | pittige knoflooksaus

paddenstoelenjus | knolselderij-aardappelpuree

salade | mosterd-dille saus

Gefrituurde geitenkaas
rode bietenchutney

vegan | bonenfalafel | verse kruiden
gegrild | chimichurri | knolselderij-aardappelpuree
op de huid gebakken | roseval aardappels

crudité | groenten | huisbrood | 3 kazen

gebakken | luchtige knoflookboter
krokante lasagna | rucola | pitten

vegan | licht pittige avocadospread

Kogelbiefstuk
Vispannetje

vis | schelpdieren | croutons | pittige knoflooksaus

Runderstoof
rodekool | aardappelpuree

Portobello paddestoel
vegan | bonenfalafel | verse kruiden

DESSERTS

Keuze uit één van de desserts

linzen | wortel | ui

rodekool | aardappelpuree

14.25

Spareribs

koolsalade | komkommer | rode peper

Gerookte tomaten-pompoensoep

VOORGERECHTEN

CLASSICS geserveerd met friet

Heeft u een allergie? Meld dit ons!

+2.50

