
BITES BY PANDJE 4
alleen te bestellen voor de hele tafel

PRIJZEN
35 pp

30 pp

7

VLEES

toeslag 2,-

Totaal 5 bites
2 bites in ronde 1 + friet en salade
2 bites in ronde 2
1 zoete bite in ronde 3

Pandje 4t de avond compleet

Totaal 4 bites
2 bites in ronde 1 + friet en salade
2 bites in ronde 2

4 de avond

+ eventuele toeslagen

Losse bite

met Argentina �re marinade

Buikspek

met tru�elmayonaise, mesclun,
amandelschaafsel, oude kaas,
zongedroogde tomaat

Carpaccio

uit de oven, geserveerd met blauwe
bessen en bosbessensaus

Geitenkaas en dadels met
spek

gemarineerde spiesjes met satésaus

Kippendij

Galia meloen met gedroogde ham

Meloen met ham

wrap gevuld met pulled chicken, paprika,
maïs, kaas, barbecue- en samuraisaus

Quesedilla

huisgemaakt volgens oma's recept

Runderstoof

sappige schnitzel met chilisaus

Schnitzel

geserveerd met chilisaus

Pittige gehaktballetjes
omwikkeld met spek

met gebakken champignons en
champignonroomsaus

Varkenshaaspuntjes

met tru�elmayo, mesclun,
amandelschaafsel, oude kaas

Wrap carpaccio

kippendij omwikkeld met spek en honing

Zoete kiprolletjes

VIS
toeslag 2,-

VEGETARISCH

ZOET

botervis ge�ambeerd met
teriyakimarinade

Botervis

met Franse kno�ookmarinade en aïoli

Gamba's

mini paprika's gevuld met tonijnsalade

Gevulde paprika

geserveerd op een broodje met mesclun,
pestomayonaise, augurkrelish en
gefrituurde uitjes

Kabeljauwburger

gefrituurde licht pittige sushi

Sushi Pandje 4

gefrituurd broodje gevuld met
mozzarella, tomaat en kno�ook

Calzone

Italiaans pastarolletje gevuld met romige
kazen in tomatensaus

Cannelloni

diverse groenten van de grill

Gegrilde groenten

met kruidenroom en gesmolten kaas

Gevulde champignons

aubergine gevuld met roomkaas,
kno�ook en pesto, met kaas overbakken

Gevulde auberginerolletjes

een overheerlijk appeltaartje 
met vanille-ijs

Appeltaartje

vanille-ijs met slagroom

Bolletje ijs met slagroom

mascarponeroom met bastogne en
kersen

Kersenroom

volgens Frans recept met een bolletje
chocolade-ijs

Chocoladetaartje



VAN DE KAART BIJ PANDJE 4
alleen te bestellen voor de hele tafel

VOORGERECHTEN
12,5

9,5

10,5

6,5

HOODFGERECHTEN
al onze hoofdgerechten worden geserveerd met friet en salade

17

12,5

17,5

26,5

15

16

17,5

NAGERECHTEN
6,9

6,9

6,9

6,9

12

met tru�elmayonaise, mesclun, amandelschaafsel, oude kaas en zongedroogde tomaat

Carpaccio

uit de oven, geserveerd met blauwe bessen en bosbessensaus

Geitenkaas en dadels met spek

met kruidenroom en gesmolten kaas

Gevulde champignons

geserveerd met brood

Soep van het moment

dubbele rundvleesburger met mesclun, barbecuesaus, samuraisaus, augurkrelish en gefrituurde uitjes

Hamburger Pandje 4

geserveerd op een broodje met mesclun, pestomayonaise, augurkrelish en gefrituurde uitjes

Kabeljauwburger

gemarineerde kipspiesjes met satésaus, seroendeng en cassave

Kippendij met satésaus

malse biefstuk van circa 180 gram met peperroomsaus

Kogelbiefstuk

sappige schnitzel met chilisaus

Schnitzel

huisgemaakte runderstoof volgens oma's recept

Stoofvlees

cannelloni, gevulde auberginerolletjes, gegrilde groenten

Vegetarisch trio

een overheerlijk appeltaartje met vanille-ijs

Appeltaartje

vanille-ijs met slagroom

Bolletjes ijs met slagroom

een heerlijk chocoladetaartje volgens Frans recept met een bolletje chocolade-ijs

Chocoladetaartje

mascarponeroom met bastogne en kersen

Kersenroom

4 kleine varianten van bovenstaande desserts

Pandje 4 Dessert


