
Paviljoen de Bloemert
New Style

Broodjes (tot 17.00 uur)      

Turkse tos - Ham en kaas                             5,50
Turkse tos - Kaas en turkse worst                         6,00
Vega tos  - Tomaat, mozzarella en pesto                     6,00
Eitje de Bloemert - Oven gebakken ei, ham, kaas en lente ui in een heerlijk broodje            9,50
Keuze uit wit of bruin:                                       6,00 
Broodje gezond - Broodje gezond - Ham, kaas, ei, sla, tomaat en honing                 6,50
Broodje gerookte zalm - Sla, tomaat en heerlijke honingmosterdsaus              7,00
Broodje geitenkaas - Sla, tomaat, lente ui en heidehoning                 6,50
Broodje bieslookkaas - Sla, tomaat en heidehoning                  6,50
Broodje Pulled Chicken* - Sla, tomaat en heerlijke cocktailsaus                7,50
Broodje Pulled Pork* - Sla, tomaat en truffelmayonaise                 7,50
Broodje bal - Drentse boerenbal met broodje en bolletje huzarensalade                         9,50
Broodje kroket - Broodje kroket - Bourgondiërkroket met broodje en bolletje huzarensalade (ook vegetarisch)         6,50
Extra kroket                                    2,30
* Indien aanwezig

Kidsmenu   
Patat, mayo, appelmoes en als toetje een raket ijsje   
Snackpoppetje - Van frikandel & gehakt & kipnugget 8,00
Kipnuggets - 6 stuks smakelijke nuggets       8,00
Stokje kipsaté - Lekker mals met saté saus      8,00

Pannenkoeken plusminus 30 cm

Pannenkoek naturel           6,50
Pannenkoek spek          7,00
Pannenkoek appel         7,00
Met kaas                 +1,00 

Snacks per bord

Patat met              3,50
Patat met frikandel           5,50
Patat met frikandel speciaal         6,00
Patat met kroket            5,50
Patat met kaassoufflé           5,50
Patat met bamischijf            5,50Patat met bamischijf            5,50
Extra bakje curry, ketchup of mayo       0,50
Speciaal,  oorlog             1,00
Kernoorlog             1,50
Bakje appelmoes            1,50
Extra kroket, frikandel, kaassoufflé, bamischijf     2,30

Welkom bij Paviljoen de  Bloemert New Style

Sinds januari 2016 zijn wij de nieuwe uitbaters van deze prachtlocatie met veel mogelijkheden. 
Uitermate geschikt voor een drankje en een hapje, lunch en diner. Ook voor een ruime keuze 
aan arrangementen; van het vieren van uw verjaardag, bruiloft, vergadering en workshop tot 
het houden van diverse andere evenementen, groot en klein. Zelf organiseren wij ook 
regelmatig leuke evenementen, houd hiervoor onze facebookpagina in de gaten ( en like ons!).
Dit is onze menu-  en drankenkaart van het restaurant en terrasgedeelte. Wij serverenDit is onze menu-  en drankenkaart van het restaurant en terrasgedeelte. Wij serveren
“eerlijke en heerlijke” gerechten d.w.z. wij werken uitsluitend met producten van goede 
afkomst. Wij houden rekening met het welzijn van dier en natuur  en maken veelvoudig 
gebruik van biologische ingrediënten. Wij wensen u een fantastisch verblijf!

Albert en Rosy Gras

Soepen / Voorgerechten   

Mosterdsoep - Groninger mosterdsoep met spekjes en broodje (kan ook vegetarisch)         6,50
Tomatensoep - Toscaanse tomatensoep met fetakaas en broodje  (vegetarisch)              6,00
Broodplankje - Versgebakken broodjes incl. tapenade, kruidenboter etc.                6,50
Rundercarpaccio - Drents weiderund, parmezaanse kaas, rucola en pijnboompitjes                 10,50


