Menukaar

Zoe
Cheese cake
Appeltaart
De toffe makker
Lemon cake
Honing-walnoten taart
Hazelino kei (glutenarm)
Slagroom

4.50
3.95
3.25
3.25
4.50
4.75
0.60

Smoo hie en Fruit
Avocado | spinazie | banaan | Alpro melk | sinaasappelsap
Yoghurt fruit smoothie
Vruchtensap

Soep

4.75
4.25
4.25

Geserveerd met een kaasstengel

6.50
Huisgemaakte tomatensoep
Huisgemaakte dagsoep		 6.50

Salade

Geserveerd met een kaasstengel

Salade falafel | groenten chips | gegrilde groenten
| dadel balsamico stroop

12.00

Salade mozzarella | Veluwse plaatham | tomaat (vega mogelijk)		12.50

Zalm van de zil e zeemeermin ui Arnhem
Landbrood gerookte zalm | honing dille kruiden | kappertjes | olijven |
ei | rode ui
Salade gerookte zalm | honing dille kruiden | kappertjes | olijven |
ei | rode ui

13.00
14.75

Lunch Warm
Tosti Posbank | belegen kaas | Veluwse beenham (vega mogelijk)
Panini mozzarella | Veluwse plaatham | rode pesto (vega mogelijk)
2 rundvlees kroketten | landbrood | Doesburgsche mosterd
Kipburger op tompouce brood | gegrilde groenten | chili mayonaise

6.95
8.50
9.75
12.50

Posbank brood

Landbrood gezond | boeren belegen kaas uit Rheden | Veluwse beenham | 		 9.50
ei | tomaat | komkommer (vega mogelijk)		
Tompouce brood hoemoes | gegrilde groenten | zwarte sesam
9.50
Tompouce brood tonijnsalade | kappertjes | olijven
9.50
BLT | tompouce brood | bacon | lettuce | tomaat | ei | mascarpone mayonaise 10.50

Posbank Lunch plank
24 uurtje
Kopje huisgemaakte tomatensoep | boterham boeren belegen kaas uit
Rheden | broodje kroket | Doesburgsche mosterd

12.95

Posbank Kids
Kidsbox healthy | broodje ham | broodje kaas | stuk fruit
Poffertjes | roomboter | poedersuiker | raket of perenijsje
Kidsbox snack | mini frikandellen of kaassoufflés | frietjes | raket
of perenijsje

6.95
6.95
6.95

Posbank Borrel
Portie olijven
Broodplank | dip
Te Voert bitterballen (7 st) | Doesburgsche mosterd
Warme nacho’s | crème fraiche | guacamole | gesmolten kaas
Bittergarnituur Posbank
Bitterballen | kaassoufflés | mini frikandellen

4.25
6.75
6.75
7.25
13.-

Check ook onze aanbiedingen op he krij bord!
Heeft u dieetwensen en/of allergieën?
Vertel het ons! Onze medewerkers staan u
graag te woord met vragen over dieetwensen
en voedselallergieën.

Beekhuizenseweg 1
6991 JM Rheden
Tel. 026-4950930
paviljoendeposbank.nl

