
Gerookte zalmsalade
Gerookte zalm, zeewierkruiden, dressing,
gemengde sla en rauwkost.

Pittige kipsalade
Pittig gebakken kipstukjes met champignons, uien, 
dressing, gemengde sla en rauwkost.

Salade brie 
Brie met honing, pittenmix, dressing, gemengde sla 
en rauwkost.

Gelderse warme beenham
Warme beenham en honingmosterdsaus.

Pittige koe
Pittig gebakken biefstukpuntjes, champignons, uien, 
paprika en een vleugje rode wijn.

Boroburdur
Gebakken kipfilet, champignons, uien, ananas, 
pindasaus, gedroogde uitjes en kroepoek. 

Brie
Brie uit de oven met honing en pittenmix.

€ 8,50

€ 8,50

€ 8,50

€ 9,00

€ 10,50

€ 9,50

€ 7,50

LUNCHSALADES

BROODSPECIALITEITEN

UITSMIJTERS

Heerlijke salades, geserveerd met getoast Jorisbrood.

Ruim opgemaakte broodjes luxe belegd. U heeft keuze uit Gelderse bol 
meergranen          Gelderse bol wit      twee dikke plakken Jorisbrood 
of twee dikke plakken Waldkorn      

NIEUWSTETRENDS

Lunchbordje
Mini uitsmijter ham/kaas op brood, 
Pakhuiskroket op brood, een champignonsoepje en 
een glas melk.

Pakhuisburger
Sesambroodje, sla, Pakhuissaus, gebakken eitje, 
bacon, kaas, gebakken uitjes, champignons en 
twee hamburgers.

Remeker Pril kaas burger
Hamburger, Remeker Pril kaas, Jorisbrood, sla, 
tomaat, gebakken rode uien en Wimpiesaus.

Clubsandwich op z’n Pakhuis
Drie laags getoast brood met kaas, ei, spek, saus, 
komkommer, tomaat, sla, rode ui, een mandje friet en 
brandermayonaise.

Pulled Pork
Gelderse bol met Pulled Pork, sla en een bijpassende 
saus. U heeft de keuze uit wit of bruin brood.

Wrap zalm
Wrap belegd met roomkaas, sla en gerookte zalm.

Wrap pittige kip
Wrap gevuld met lekkere pittige kip met gebakken 
champignons en uien.

Friet Indisch rundvlees
Heerlijk gestoofd rundvlees met sperzieboontjes.

€ 10,50

€ 9,75

€ 6,75

€ 9,50

€ 7,50

€ 6,10

€ 6,10

€ 7,50

Pakhuis
Drie boterhammen met ham, kaas en rosbief met vier 
gebakken eieren.

Viaduct
Twee boterhammen met ham en kaas meegebakken 
met drie gebakken eieren.

Remeker
Twee boterhammen met Remeker Pril kaas, tomaat 
en sla. Met drie gebakken eieren.

€ 10,00

€ 9,50

€ 9,50

U heeft keuze uit Pain Gris Jorisbrood       of Walkorn brood
Geserveerd met rauwkost 

De gerechten worden geserveerd met rauwkost 

De gerechten worden geserveerd met fritessaus     
en rauwkost. 

LEKKERETRADITIES

Waterfiets
Friet met twee frikandellen.

Berenhap menu
Friet met een berenhap, pindasaus.

Schnitzelmenu
Friet met een schnitzel.

Kroketten met brood
Twee Pakhuiskroketten met brood en een bol 
huzarensalade.

Boerenpatat
Friet met gebakken spekjes, champignons, uien.

Friet warm vlees Dragonder
Gebakken fricandeau met pindasaus, champignons, 
uien en verse friet. 

Friet Gelderse warme beenham
Friet met warme beenham en honingmosterdsaus.

Friet hete kip
Pittig gebakken kipstukjes met champignons en uien 
met friet.

Friet Pannegies
Lamstoofpot met verse friet, op eigen wijze gemaakt.

€ 6,50

€ 8,00

€ 12,50

€ 7,50

€ 6,25

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 6,25

Allergenen

Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie- 
voedingsintolerantie. Kruisbesmetting van allergenen is 

in onze keuken nooit 100% uit te sluiten.

Heeft u een allergie? Meld het ons. 



SNACKS
Frikandel
Frikandel speciaal
Kroket 25% vlees
Groentekroket
Pakhuiskroket 
Satékroket
Kalfskroket
Goulashkroket
Oesterzwamkroket
Vegankroket
Kaassoufflé
Bamischijf
Nasischijf
Bal gehakt
Berenhap pinda
Mexicano
Pikanto
Kipcorn
Kinderstick
Loempia
Loempia speciaal
Sito stick
Viandel
Portie bitterballen (6 stuks)
Portie kipnuggets (6 stuks)
Portie chickenwings (5 stuks)

2,35
3,15
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,40
2,40
2,40
2,70
3,90
2,60
2,60
2,60
2,50
3,80
5,70
3,65
2,70
3,80
4,40
5,70
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Klimrek

Lekker kindermenu 
bestaande uit frietjes, 
snackjes, fritessaus 
& een verrassing.

€ 6,25

Restaurant frites

Onze specialiteit 
knapperige verse 
frieten met 3 sausjes.
 
Leuk gepresenteerd en 
geserveerd!

€ 3,75

De nationale Smulgids van 2020.
Wij staan in de nationale Smulgids van 2020.Dit is 
een gids voor frituurspeciaalzaken die een omweg 
waard zijn. De gids kunt u vinden in de cafetaria of 
vraag één van de medewerkers om een exemplaar. 
U vindt ons op pagina 19. 

Bij de gids hoort een smulscore. Heeft het u lekker 
gesmaakt? Werd u gastvrij ontvangen? Was de 
sfeer dik in orde? Laat het dan weten door ons te 
belonen met een mooie score. 

Ga snel naar www.smulscore.nl 

Geef uw mening!

Wachtwoord:
www.t-pakhuis.nl
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