B OT E R H AMME N & CROQ UE S

TOT 17U

Croque-monsieur 

8,50

3 sneetjes brood met jonge kaas & Breydelham geserveerd met een kleine salade

Croque-madame 

10,00

Croque monsieur met een eitje geserveerd met een kleine salade

Uitsmijter 

11,50

2 boterhammen met jonge kaas, Breydelham & 2 eitjes geserveerd met een kleine salade

Vegan boterham 

9,50

Met hummus & gegrilde courgette

Franse boterham 

10,00

Met Brie, honing & rucola

Noorse boterham 

11,00

Met gerookte zalm, ui & kruidenkaas

Pakhuis boterham 

12,00

Met in ‘Antwerps Bruin’ gemarineerde kip, koolsalade met yoghurt & waterkers

VO O R G E RE CHTE N
Tomatensoep 

6,00

Heerlijke verse tomatensoep geserveerd met croutons

Ajuinsoep 

6,50

met ‘Antwerps Bruin’ & kaastoast

Kaaskroketjes 

12,00

met parmezaan & pestomayonaise

Garnaalkroketjes 

16,75

met gefruite prei en citroen

Duo 

14,25

van garnaal- & kaaskroketten

Scampi’s 

15,00

in een roomsaus van ‘Antwerps Blond’ (5 st.)

Carpaccio 

14,80

van rundsvlees met rucola & parmezaanse kaas

= ME T ' T PA KHUIS B IE R E N

Voor informatie rond allergenen gelieve u te wenden tot uw kelner.
De samenstelling van de gerechten kan steeds gewijzigd worden.

Houdt u rekening met het volgende aub? 1 tafel = 1 rekening

SA L A D E S
Salade Geitenkaas 

16,50

Gemengde salade met warme geitenkaas, spek, appel & bierdressing

Salade Caesar 

16,00

Romeinse salade met ansjovis, kip, parmezaan, kappers & caesardressing

Salade Caprese 

15,00

Rucola salade met tomaat, mozzarella, parmezaan, basilicum & pestodressing

Salade scampi 

17,00

Gemengde salade met sesam, scampi & mango dressing

PA S TA
Lasagna bolognese 

9.50

13.00

10.00

13.50

10,50

14.00

Spaghetti bolognese 

9.00

12.50

Spaghetti napoletana 

8,50

12.00

Penne all’arrabbiata 

9,00

12.50

Penne pesto 
met basilicumpesto, verse spinazie & geroosterde pijnboompitten

Spaghetti carbonara 
met spekjes & parmezaanse kaas in roomsaus

VE G E TA RI S CHE GE RE CHTE N
Vegan Tajine 

17,00

Stoofpotje van peulvruchten & zoete aardappel

Melanzane alla Parmigiana 

14,00

Lasagne van aubergine met tomaat, mozzarella & parmezaanse kaas

= ME T ' T PA KHUIS B IE R E N

Voor informatie rond allergenen gelieve u te wenden tot uw kelner.
De samenstelling van de gerechten kan steeds gewijzigd worden.

Houdt u rekening met het volgende aub? 1 tafel = 1 rekening

Bij onze vlees- en visgerechten is
een aardappelgerecht naar keuze inbegrepen

• Frietjes
• Kroketten		
• Aardappelen uit de oven

VL E E S G ERE CHTE N
Stoofvlees 

18,00

Met ‘Antwerps Bruin’ en witloof- & appelsalade

Vol-au-vent 

20,00

Met hoevekip en verse balletjes

‘Den Bangelijke’ spareribs 

19,00

Met frisse koolsalade

Varkenswangetjes 

20,00

Stoofpotje van varkenswangetjes met saus op basis van onze ‘Zwarte Sinjoor’, spek & groenten

Filet Pur 

28,00

Met gemengde salade en één saus naar keuze: ‘t Pakhuis, champignon of peper
Onze ‘t Pakhuissaus wordt gemaakt van ‘Zwarte Sinjoor’ & ‘Antwerps Bruin’

BURGERS
’t Pakhuis Burger 

18,50

Angus burger tussen bagnat broodje met kaas, ei, bacon,
salade & tomaat geserveerd met frietjes

Kids Burger 

12,00

Burger & biermenu 

23,50 p.p.

Vanaf 2 personen kan u genieten van onze
‘t Pakhuisburger en een degustatiepallet
van onze 3 huisbieren

Angus burger tussen bagnat broodje
met ketchup geserveerde met frietjes

Veganburger 

15,00

Tussen bagnat broodje met salade,
tomaat & ketchup geserveerd met frietjes

VI SG E R ECHTE N
Gebakken scampi (8 st.) 

21,00

Met courgette in een sausje van tomaat-basilicum

Kabeljauwhaasje 

26,00

Met mosterdsaus & groene asperges

Zalmfilet 

19,00

In een lichte saus van ‘Antwerps blond’, witte wijn en fijne groentjes

= ME T ' T PA KHUIS B IE R E N

Voor informatie rond allergenen gelieve u te wenden tot uw kelner.
De samenstelling van de gerechten kan steeds gewijzigd worden.

Houdt u rekening met het volgende aub? 1 tafel = 1 rekening

