
BITTERBALLEN  
12 stuks € 5,00

BITTERMIX 
12 stuks € 5,00

CHICKENWINGS 
12 stuks € 7,00 

KROKANTE GARNALEN
12 stuks  € 6,00

VEGETARISCHE LOEMPIA’S 
12 stuks  € 5,00

PUNTZAK FRITES 
met mayonaise  € 3,75

KAASPLANKJE 
jonge en oude kaas
olijven € 5,50

SCHAALTJE NOOTJES  € 2,80

LUNCH
KAART

Paviljoen Bleijenbeek
Bleijenbeek 14 
Afferden

T. 0485 53 00 84 
info@bleijenbeek.nl
www.bleijenbeek.nl

NACHO’S 
guacamole/kaas/
crème fraîche € 6,00 

NACHO’S SPICY MEAT
guacamole/kaas/
pittig gehakt/crème fraîche € 7,00 

BROODPLANK 
met diverse dip € 4,50

BORRELPLANK 
plank voor 4 personen met 
diverse soorten borrelhapjes 
en snacks € 15,00

& MORE
KINDERSOEPJE  € 2,75

FRIKANDEL/KROKET/
KIPNUGGETS 
frites/appelmoes € 4,00

SATÉ MET PINDASAUS 
frites/appelmoes € 4,00

KIBBELING
frites/kibbelingsaus € 4,00

KINDERIJSJE € 2,75

FLAMMKUCHEN                                                                                     
spekjes/crème fraîche/
rucola € 8,75

FLAMMKUCHEN GEROOKTE ZALM
crème fraîche/rode ui € 9,50

2 KROKETTEN 
frites/rauwkost  € 8,75

SATE VAN DE HAAS    
atjar/krokante ui/
cassave kroepoek € 17,50

WIENERSCHNITZEL   
frites/rauwkost € 12,00

SCHNITZEL CHAMPIGNON UI EN SPEK  
frites/rauwkost  € 13,00

FISH AND CHIPS 
kabeljauw in beslag/remoulade 
saus/frites/rauwkost € 12,50



GEZOND   
desembrood/ham/kaas/
ei/salade € 9.50
   
BOEREN CARPACCIO
desembrood/oude kaas/ 
truffelmayonaise/pluksla € 9.50

UITSMIJTER   
ham en/of kaas €  7.50
 
TWEE BOURGONDISCHE 
RUNDVLEESKROKETTEN 
mosterd en brood € 8,75

MEXICAN WRAP
kaas/pittig gehakt/salsa/
rauwkost € 8,50

WRAP GEITENKAAS
creme van geitenkaas/
walnoot/rauwkost/
honingmosterd dressing  € 7,50

ERWTENSOEP 
groot  € 5,50
klein  € 4,00

TOMATENSOEP 
pesto/mascarpone
groot  € 5,50
klein  € 4,00

SEIZOENSSOEP 
vraag onze medewerkers naar 
onze specials of kijk op het bord!

SOUP

SALADE ZALM € 13,50 
gerookte zalm/rode ui/
kappertjes 

SALADE GEITENKAAS  € 12,50
Bettinehoeve geitenkaas/
mosterd/notenmix/abrikoos  
 

WELKOM BIJ 
PAVILJOEN BLEIJENBEEK!

Wij wensen u een fijn verblijf op onze 
locatie, waar u niet alleen welkom bent 
als golfer maar ook van harte uitgenodigd 
wordt om na een rondje fietsen of 
wandelen te genieten van een kop koffie 
met een stukje vlaai, lunch of lekkere 
borrel.

Wist u dat u ook uw verjaardag, jubileum, 
receptie, productpresentatie of bedrijfs-
feest in Paviljoen Bleijenbeek kan laten 
plaatsvinden?

Hierbij kunt u gebruik maken van het 
(overdekte) terras, onze Martin Cuypers 
Vergaderzaal, maar ook tal van activiteiten 
kunnen uw feest tot een geslaagde dag 
en avond maken.

Wij denken graag met u mee!

Voor meer informatie vraag het een van 
de medewerkers in het restaurant.

Mocht u of een van uw gasten een allergie
hebben of een dieet volgen dan is dat 
geen probleem voor ons.

*Meerprijs boerendesem i.p.v. witbrood € 0,50

TOSTI 
kaas € 3,60*

TOSTI 
ham/kaas € 3,60*

TOSTI 
ham/kaas/ananas € 3,80*
  
CLUBSANDWICH GEROOKTE ZALM 
roomkaas/ rode ui/
kappertjes € 10,50

TUNA MELT    
Turks brood/ tonijn/kaas €  8.50

GESMOLTEN BRIE   
desembrood/brie/honing/ 
mosterd/walnoot €  8.50

GROETJES UIT DE KEUKEN

Dagsoepje en al het moois uit onze keuken 

voor twee personen € 19,95


