
Lunchen of dineren met een grote groep?
           VRAAG ONS NAAR DE MOGELIJKHEDEN.

MOMENTJE GENIETEN?
FACEBOOK.COM/EETCAFEPANDARVE

Blijf op de hoogte van ons

Voorgerechten

Kijk op de uitgebreide wijnkaart

8.50

10.50

10.50

6.50

8.00

6.50

Salade Warme Geitenkaas
Geitenkaas uit de oven, met honing,

appel en pijnboompitjes

Fish-a-licious
Combinatie van coquille en rode gamba’s

met groene asperge op een mousse van 

knolselderij, zalmkaviaar en beurre noisette

Carpaccio
Bestrooid met oude kaas, ui, kappertjes,

pijnboompitjes en een balsamicodressing

Soep van de Dag
Wisselende soep met een mandje brood en 

kruidenboter

Roti Kroketjes
Huisgemaakte kroketjes gevuld met

pittige Surinaamse kip kerrie

Groene soep 
Kokossoep van spinazie en broccoli

met creme fraiche en korianderolie 

Salade Pandarve
Salade van huisgerookte kip, spek, tomaat 

en een mayonaisedressing

Surf n turf
Combinatie van steak tartare en 

tempura garnalen met piccalilly

 

Springrolls 
Dungesneden groenten in rijstepapier, 

met gebakken knofl ook en verschillende 

oosterse dipjes 

Carpaccio met Parmezaan en 
truffel
Bestrooid met Parmezaanse kaas, ui, 

kappertjes, pijnboompitjes en een 

tru� elmayonaise

Slakjes
Op proviciaalse wijze met een krokantje van 

bladerdeeg  

8.00

10.50

8.50

11.00 

8.50



Hoofdgerechten

Buiten de kaart om vandaag de...
Wij informeren je graag.

FACEBOOK.COM/EETCAFEPANDARVE

Blijf op de hoogte van ons
MOMENTJE GENIETEN?
Kijk op de uitgebreide wijnkaart

17.50

22.50

17.50

14.50

16.50

Saté van de Haas   
Voor de échte vleesliefhebber een 

zware topper!

Tonijnsteak       
Op Japanse wijze gegrilde tonijnsteak in 

een jasje van sesam met een gambaspiesje,  

wasabi en een soyadressing

Vegetarische Proeverij     
Combinatie van verrassende gerechtjes en

een frisse salade

Pandarve Burger   
Irish beefburger met gegratineerde tallegio, 

gecarameliseerde ui, crispy bacon en 

tomatenchutney

Dubbele burger  

 

Vangst van de dag
Dagelijks verse vis

Ossenhaaspuntjes 
Malse haasbiefstuk met parmahamchips, 

parmezaanse kaas en truffeldressing

varkenshaasje   
Varkenshaas medaillon 

met zachtgegaard gelakte buikspek 

en chorizo in saus

Spare Ribbs
Superzachte ribbs met drie 

verschillende sauzen

Salentein entrecote   
Argentijnse entrecote op geroosterde 

aubergine met een crème van zoete 

aardappel en een saus van blauwe kaas  

Quiche 
Klassieke Franse quiche met prei, creme 

fraiche en pestosaus 

24.50

16.50

17.50

22.50

16.50



 Koffie

FACEBOOK.COM/EETCAFEPANDARVE

Blijf op de hoogte van onsNOG EEN GAATJE OVER?
Geniet nog even na met een 
lekker dessert of kopje koffi e

2.30

2.20

3.60

2.60

3.80

3.00

2.50

2.50

2.60

3.00

2.40

3.00

3.00

Koffie

Espresso

Dubbele Espresso

Cappuccino

Flat white

Latte Macchiato

Cortado

Koffie Verkeerd

Decafe Koffie

Decafe Cappuccino

Kusmi Thee
Diverse smaken

Verse Munt Thee

Verse Gember Thee

Irish Coffee
Koffi e met Ierse Whiskey

Spanish Coffee
Koffi e met Tia Maria

Coffee Brasil
Koffi e met Tia Maria en Cointreau

French Coffee
Koffi e met Grand Marnier

Italian Coffee
Koffi e met Disaronno Amaretto

Coffee Pandarve
Koffi e met Baileys en Malibu

Dessertwijn
Muscat de Beaumes de Venise

Dow’s LBV Port
Late bottled vintage port, 6 jaar eikenhout

Pedro Ximenez
Oude sherry mt een intens zoete rozijnen smaak

Pineau des charentes
Witte wijn verfraaid met Montifaud cognac

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

5.00

5.50

6.50

6.50



 Nagerechten

Eigen gemaakte cheese cake?
Of toch een van de andere lekkernijen

FACEBOOK.COM/EETCAFEPANDARVE

Blijf op de hoogte van onsNOG EEN GAATJE OVER?
Geniet nog even na met een 
lekker dessert of kopje koffi e

5.50

10.50

6.00

6.50

6.50

Dame blanche
Klassiek nagerecht met vanille ijs en 
chocoladesaus 

Proeverij
Van onze lekkerste nagerechten
Voor twee personen

Crėme brûlée
Klassieke Crėme brûlée met een bolletje
vanille ijs en caramel

Witte chocolademousse 
Met brownie, aardbei en manderijn 

Bananensplit
Klassiek nagerecht met vanille ijs, 
banaan en chocoladesaus 

Choco-Caramel Slice
Een hemelse combinatie van zachte 
caramel en chocolade

New York CheeseCake
American Cherry CheeseCake met vers 
fruit en slagroom

Bijzondere Taarten
Bijzonder lekkere taart uit de Bijzondere 
Taarten Fabriek, geserveerd met vanille 
ijs, vers fruit en slagroom
Keuze uit: Appeltaart of Red Velvet

4.50

5.50

5.50
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