
't Pastorieke
Broodjesbar

www.pastorieneeritter.nl

LUNCHKWARTET klein kopje soep, mini wrap carpaccio, € 10,95
 klein broodje pastorieke en mini tosti ham/kaas
RAUWKOSTSALADE  Pot, los te bestellen € 2,50
HIGH TEA@HOME soepje, tussengerecht, diverse belegde broodjes,  € 27,50 p.p.
 hartige oven hapjes en heerlijke zoete lekkernijen.     
 Inclusief thee en een leuke uitleg

Adres & Contact
  

Driessensstraat 24
 6015AG Neeritter

0475-769142
pastorieke-neeritter@hotmail.com

Zie www.pastorieneeritter.nl voor onze openingstijden

facebook.com/pastorieke

't Pastorieke

Volg ons!

Wil jij wat lekkers van ons bestellen?
Kijk dan op e-food.nl/neeritter/t-pastorieke

 En verder ... 



BROODJE GEZOND  Ham en/of kaas, komkommer, tomaat, ei,  € 5,95
 gemengde sla en tartaarsaus, ook VEGA  mogelijk 
BROODJE CARPACCIO Mals rundvlees, groene pesto, truffelmayonaise, € 7,50
 Rucola, Parmezaanse kaas en pijnboompitten
BROODJE SPECIAAL Gerookte zalm, rucola, Italiaanse roomkaas,  € 7,50
 limoen-koriandersaus 
BROODJE PASTORIEKE Huisgemarineerde kipfilet, bacon en rucola € 7,00
BROODJE DELUXE Gekookt ei, bacon, rucola en een kruidige saus € 6,75
BROODJE BRIE ENZO Brie, Parmaham, gemengde sla, walnoot € 7,00
 en honing, ook VEGA  mogelijk
BROODJE ROSBIEF Truffelmayonaise, Zongedroogde tomaten,  € 7,50
 rucola en Parmezaanse kaas
BROODJE VITELLO TONATO Kalfsmuis, tonijncrème, kappertjes  € 7,50
 zongedroogde tomaatjes en rucola
CLUB SANDWICH Speltbrood, rucola, kipfilet, eiersalade, bacon, € 7,00
 tomaat en mosterd dillesaus   
CLUB FISH Speltbrood, gerookte zalm, gemengde sla,  € 7,95
 scampi’s in knoflooksaus, komkommer en ei

BROODJE CHILI KIP In chilisaus gebakken kipfilet en spekblokjes  € 8,95
 gegarneerd met rucola 
ITALIAANSE BOL SPECIAAL Gebakken champignons,spek en ui in een € 8,95
 roomsaus met een hoedje van gesmolten kaas
ITALIAANSE BOL RAGOUT Kippenragout met een hoedje van  € 8,95
 gesmolten kaas
FLAGUETTE ITALIANO  Pesto, parmaham, rucola, Parmezaanse kaas,  € 7,25
 zongedroogde tomaten en truffelmayo
FLAGUETTE BRIOCHE Gerookte zalm, brie, limoenmayo, en rucola € 7,50
BRUCHETTA CHAMPIGNON Gebakken champignons, rucola,  € 8,95
 Parmezaanse kaas en truffelmayo VEGA

 Luxe Broodjes 

TOSTI HAM/KAAS Met drie sneden brood   € 4,25
TOSTI SPECIAAL Met brie en bacon   € 5,25
BOEREN TOSTI Tosti ham/kaas met gebakken champignons, € 6,95
 paprika en ui - ook VEGA  mogelijk

 Tosti's 

WRAP TUNA Tonijnsalade, ijsbergsla en limoenmayo € 6,25
MEXICAANSE KIPWRAP Kipfilet, ijsbergsla, rode ui, komkommer en  € 7,25
 chilimayo
CARPACCIO WRAP Carpaccio, rucola, pesto, Parmezaanse kaas € 7,50
 en truffelmayo
WRAP GEROOKTE ZALM  Gerookte zalm, rucola en basilicummayo € 7,50

PANINI HAM/KAAS Met mosterdmayonaise   € 5,50
PANINI SPECIAAL  Gegrild broodje met kruidenkaas, salami, 
 kaas en paprika € 5,95
PANINI VEGGIE  Gegrild broodje met tomatentapenade, 
 rucola en mozzarella VEGA  € 5,95
PANINI GEROOKTE ZALM  Roomkaas, zalm en limoenmayo € 6,95
PANINI BRIE NOOT  Brie, honing, walnoot, appel en rucola VEGA  € 5,95

 Panini's 

SALADE CARPACCIO Carpaccio, pijnboompitten, rucola,  € 10,95
 Parmezaanse kaas, trufflemayo en
 zongedroogde tomaten
SALADE ZALM-SCAMPI Gerookte zalm, scampi’s afgeblust in  € 11,50
 chilisaus, gemengde sla en limoenmayo
SALADE TONIJN Tonijnsalade, basilicummayo, gemenge sla, € 10,25
 ui en paprika
SALADE CHILIKIP Kip en spekblokjes gebakken in chilisaus, € 10,95
 gemengde sla, komkommer en tomaat
SALADE VITELLO TONATO Kaflsmuis, tonijncreme, rucola, kappertjes € 10,95
 en zongedroogde tomaten

 Salades en zo incl. minibroodje 

Soepen to go

Klein € 2,50 Middel  € 3,25
Groot  € 4,00 Literpot  € 7,50

soorten
per dag3

 warme Broodjes  

 Wraps en zo 


