Hoofdgerechten

Gegrilde kip

€21,00

Biologische kip, seizoensgroenten,
aardappel garnituur, cashewnoten, oosterse saus

Tournedos

€29,00

Seizoensgroenten, aardappel garnituur,
rode wijn jus

Tournedos Rossini

Diner

€36,00

Seizoensgroenten, aardappel garnituur,
ganzenlever, rode wijn jus, verse truffel

Stadspaviljoen burger

€17,50

Wagyu beef, brioche, bacon, burgersaus,
augurk, rode ui, tomaat

Vegetarische burger

€17,50

Cajun burger, brioche, burgersaus, augurk,
rode ui, tomaat

Tussen de hoge bomen in het groene hart van
Eindhoven ligt het Stadspaviljoen. Ons monumentaal
pand heeft een terras midden in het stadswandelpark.
Een heerlijke plek voor een ongedwongen borrel, maar
ook voor een uitgebreide lunch of verrassend diner.
De wijnkaart speelt een belangrijke rol in ons concept.
Vraag ons personeel gerust naar onze Wijncourant
met meer dan 150 wijnen!

Vegan pasta

€17,50

Gegrilde groenten, noten,
romige basilicum tomatensaus

Zeewolf

€26,00

Seizoensgroenten, aardappel garnituur,
licht pikante vissaus

Kreeft

half €24,00

heel €37,00

Gegratineerd, seizoensgroenten, aardappel
garnituur, spinazie, kreeftensaus

Surf en turf

Heeft u een allergie? Zie de andere zijde voor de allergenenlijst.

€38,00

Seizoensgroenten, aardappel garnituur,
rode wijn jus, verse truffel

Gevulde aardappel - vegetarisch

€17,50

Zoete aardappel, gele aardappel,
seizoensgroenten

VOORGERECHTEN
Soepen
Tomatensoep - optie vegan

€7,50

Oosterse wijze, kip, bosui

Soep van de dag

€7,50

Wisselende soep

Kreeften bisque

Bijgerechten
Verse friet

€4,50

Gemengde salade €8,50

Patatas bravas

€6,50

Gewokte groenten €6,50

Aardappelgratin

€4,50

€12,50

Cognac, room, kreeft, croutons

KIDS
Kip saté

€9,50

Huisgemaakte satésaus

Bruschetta 4 st. - vegan

€8,50

Toasted bread, tomaat, basilicum

Kaviaar 10 gr

€35,00

Pannenkoek

€6,00

Spaghetti bolognese

€10,00

Kipnuggets

€10,00

Met friet, appelmoes en mayonaise

Blini’s, bosui, mayonaise

Carpaccio

€14,50

Ossenhaas, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten, pesto

Escargots

€14,

DESSERTS

50

Knoflook, boter

Citroentaartje

Brioche paling

€14,50

Haringkuit, crème fraîche

Noorse zalm
Burrata - vegetarisch

Huisgemaakte tartelette,
frisse citroen crème, meringue

€14,50

Crème brûllée

€14,50

Garden delight

Mosterd-dillesaus, rode ui, rucola

Gemarineerde tomaat, basilicum

€10,00
€10,00

Vanille ijs, kletskop

€10,00

Hazelnoot mousse, hangop, praline,
witte chocolade ijs

Dame blanche
Oesters

€8,50

Vanille ijs, slagroom, chocolade saus
- te bestellen vanaf 2 stuks

Oesters naturel

p.s. €4,25

Oesters kaviaar

p.s.

€7,00

Scroppino

€9,00

Citroen sorbet, prosecco, limoncello, vodka

Franse kazen

€13,50

5 verschillende kazen
Zie andere zijde voor onze lunch- en borrelkaart

Lunch
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TE BESTELLEN
TOT 16.00 UUR

SOEPEN
Tomatensoep - optie vegan

€7,50

Oosterse wijze, kip, bosui

Soep van de dag

€7,50

Wisselende soep

Kreeften bisque

€12,50

Cognac, room, kreeft, croutons

SALADES
Salade geitenkaas - vegetarisch

€12,50

Geitenkaas, walnoten, honing-balsamico dressing

Salade gegrilde kip

€14,50

Kip, radijs, limoen-kerriesaus

Salade carpaccio

€14,50

Ossenhaas, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten, truffelmayonaise

Salade gamba & gerookte zalm

€14,50

Gamba´s, gerookte zalm, groene asperges,
cherry tomaat

FLAMMKUCHEN
Parmaham

€10,50

Zongedroogde tomaat, bosui,
Parmezaanse kaas, rucola

Zalm

€10,

50

Zongedroogde tomaat, rode ui, prei, rucola

Olijven
Nacho’s vega
Nacho’s met kip
Broodplankje
Bitterballen 8st.
Kaassticks 8st.
Luxe kipnuggets 8st.
Parmaham 80 gr.
Borrelplank - v.a. 2 personen

p.p.

Olijven, Hollandse kazen,
parmaham, brood, notenmix,
truffel mayonaise

Luxe notenmix

4,50

Franse kaasplank
Hollandse kaasplank
Oesters naturel
Oesters kaviaar

13,50
11,50
4,25
7,00

€9,

50

Huisgemaakt appeltaart

5,75

Met warme vanillesaus

Honing, walnoot, perzik

Carpaccio

€9,50
ALLERGENENLIJST

Ossenhaas, truffelmayonaise,
pesto, croutons

melk

VLEES
Stadspaviljoen gehaktbal

€9,50
€9,50

Huisgemaakte satésaus

Vitello tonnato

€9,50

Kalfsvlees, tonijn-mayonaise

Gegrilde spicy chicken

€9,50

Biologische kip, pittige saus

Bourgondische kroketten

€9,50

Geserveerd met rundvleessalade en mosterd

Club sandwich
Kip, bacon, tomaat, sla, komkommer,
eiersalade, kerriesaus

gluten

honing sesam

Huisgemaakt met jus en spek

Kip saté

4,50
10,50
13,50
5,50
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

VOOR BIJ DE KOFFIE

BOERENBROOD
Geitenkaas - vegetarisch

Borrelkaart

€12,50

noten selderij

ei

vis

week- schaaldieren dieren

soja

