
Paviljoen de Bloemert
New Style
Wij zullen ons uiterste best doen om u vlotjes van uw hapje en drankje te voorzien. Echter het wisselvallige 
weer speelt ons soms parten qua personeelsplanning, hierdoor kunnen er af en toe wach jden ontstaan.  
Wij vragen hiervoor uw begrip – buiten het feit om dat het erg moeilijk is voor de horeca om personeel te 
vinden zijn we immers ook geen fasood keten  of wegrestaurant – en gaan wij er van uit dat u de jd hee 

genomen om bij ons relaxed te kunnen genieten van al hetgeen wij bieden.

Mocht u bij een vol terras na het bestellen van uw hapje of drankje een ander plekje willen ga dan aljd 
in overleg met degene die uw bestelling hee opgenomen. in overleg met degene die uw bestelling hee opgenomen. 

Dit om problemen en vertraging bij het uitserveren te voorkomen.   

Burgers (100 gram) 
geserveerd op een heerlijk broodje en met friet   

Burger de Bloemert * - Met sla, tomaat, rode ui, komkommer , augurk, ketchup en mayonaise      8,50
Cheeseburger * - Idem met cheddar kaas                    9,50
Baconburger * - Idem met bacon                       9,50
Chickenburger - Met sla tomaat en burgersaus                   8,50
Vegetarische burger  Vegetarische burger  - Idem                        7,50
Plus extra cheddar kaas                         1,00
* Puur rundvlees

Maaljd burgers (200 gram) 
geserveerd met sla, tomaat, rode ui, komkommer , augurk op een heerlijk broodje en met friet     

Mega burger XXL * - American style gebakken burger met American burgersaus en cheddar cheese        15,50
Double megaburger* - Voor de grote eter                        18,50
Chickenburger Chickenburger - Heerlijke grote crunchy burger van de lekkerste scharrel maïskip             14,50
Vegetarische cajunburger - Pige vegetarische burger van rode kidney bonen, paprika en mozzarella        14,50 
* Puur rundvlees 

Schnitzels (+/- 250 gram) 
Met friet of gebakken aardappelen en sla     

Schnitzel naturel - Met een schije citroen                       14,00
Wienerschnitzel - Op z’n Oostenrijks met preiselbeern                     15,50
Jägerschnitzel - Met huisgemaakte jägersaus                      16,50
Zigeunerschnitzel - Met huisgemaakte zigeunersaus                    16,50
Champignonschnitzel Champignonschnitzel - Met heerlijke champignonroomsaus                  16,50
Schnitzel de Bloemert - Met buffel mozzarella en tomaat in de oven gebakken              17,50
Boerenschnitzel - Met gebakken uien, champignons en spekjes                 17,50 

Specials  (+/- 175 gram) 

Kipschnitzel - Met keuze uit bovenstaande sauzen (kipfilet)                     13,50
Vegaschnitzel - Met keuze uit bovenstaande sauzen                     13,50


