Welkom in Brasserie Restaurant Pekelahof

Brasserie Restaurant Pekelahof is een begrip in de regio. Al meer dan 30 jaar staat het
restaurant op een markante plek in Oude Pekela.
Wat kan Brasserie Restaurant Pekelahof u bieden?
Een ruim restaurant met 100 zitplaatsen
Ruime parkeerplaatsen, die ook nog eens gratis zijn!
Een uitgebreide kaart
Verschillende aparte zalen geschikt voor diverse doeleinden zoals:

Vergaderingen
Cursussen
Verjaardagen
Reünies
Condoleances
Koffietafels
Familiefeesten
Personeelsfeesten
Bruiloften

Hebt u vragen en/of wensen
Kom gerust langs of informeer telefonisch naar de mogelijkheden

Mail: info@pekelahof.nl
Site: www.pekelahof.nl

In onze grote zaal hebben wij plaats voor 200 personen,
voor bijvoorbeeld bruiloften, recepties, familiefeesten, personeelsfeesten etc.
Natuurlijk met versnaperingen naar keuze!
Informeer eens vrijblijvend naar de mogelijkheden!
U kunt natuurlijk ook langskomen en om uw wensen te bespreken!

Warm en Koud Buffet:

Kosten per persoon vanaf 24,95 (exclusief consumpties)
Minimaal 20 personen

Broodmaaltijd:

Twee soorten soep, diverse soorten brood
Diverse soorten broodbeleg, 2 soorten salade
Kroket
Melk, jus en karnemelk
Kosten per persoon 16,95
Minimaal 10 personen

Bruiloft/Receptie Arrangement:

2 x koffie met gebak
onbeperkt consumpties (leeg/vol) incl. buitenlands gedistilleerd
3 x koude hapjes
3 x warme hapjes
afsluiting met koffie en belegd broodje
Dit arrangement duurt 4 uur.
Kosten per persoon vanaf 24,95
U kunt dit arrangement uitbreiden naar uw eigen wensen in overleg

DRANKENKAART
Koffie, thee en melk
Koffie
Cappuccino
Espresso
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Thee
Chocolade melk
(warm of koud)
Chocolade melk
met slagroom
Melk per glas
Karnemelk per glas

2,25
2,45
2,25
2,75
3,75
2,25
2,40
2,90
2,25
2,25

Voor bij de koffie
Appelgebak
Appelgebak met slagroom
Aardbeiengebak
Mandarijnengebak

2,50
3,00
3,00
3,00

Fruitsappen
Appelsap
Jus d’orange
Verse jus d’orange

2,60
2,60
3,40

Frisdranken
Pepsi Cola
7-UP
Sisi Sinas
Royal Club Cassis
Royal Club Tonic
Royal Club Bitter Lemon
Royal Club Ginger Ale
Sourcy Rood
Sourcy Blauw
Ice Tea / Green
Cristal Clear
Rivella
Fristi

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,75
2,50
2,50
2,40

Bieren / pils
Veltins van de tap v.a.
Palm fles
Amstel fles

2,50
3,00
3,00

Radler 2,5%
Maisel’s Weisse
Grimbergen
blond, dubbel, tripple

3,00
3,95
4,00

Bieren alcoholvrij
Radler 0,0%
Veltins 0,0%

3,00
3,00

Binnenlands gedistileerd
Jonge Jenever
Oude Jenever
Bessen Jenever
Citroen Jenever
Vieux

2,85
2,85
2,85
2,85
2,85

Kruidendrank
Beerenburg
Jägermeister
Nobeltje

3,00
3,00
3,00

Port, sherry,
vermouth, wijn
Sherry (medium / dry)
Vermouth (rood / wit)
Port (rood / wit)
Wijnen (rood / wit)

3,75
3,75
3,75
3,75

Buitenlands gedistileerd
Whiskey
Cognac
Rum
Vodka
Gin
Pernod

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Diverse likeuren
Advocaat
Advocaat + Slagroom
Campari
Safari
Cointreau
Bailey’s

3,75
4,25
4,50
4,50
4,50
4,50

VOORGERECHTEN

Stokbrood

vers stokbrood met huisgemaakte kruidenboter,
tapenade, prei roomkaas

Gebakken knoflook champignons met toast
verse champignons gebakken in knoflook met toast

Pittige kippenlevertjes

3,95
7,50
7,95

Meloen met rauwe ham

galia meloen met parmaham en honing

8,50

Carpaccio

dun gesneden rundvlees met gemengde sla, pijnboompitten,
parmezaanse kaas en dressing

Hollandse garnalencocktail

Hollandse garnalen met verse sla, citroen en cocktailsaus

9,50
12,75

SOEPEN
Soep van de dag

dagverse soep, vraag onze medewerkers naar onze dagsoep

Groentesoep

dagverse groentesoep met soepballetjes

Mosterdsoep

dagverse mosterdsoep van grove mosterd en gebakken spekjes

Tomatensoep

soep van pomodori tomaten
onze soepen worden geserveerd met stokbrood
Omtrent allergenen allergie kunt u zich wenden tot het bedienend personeel.

4,25
4,95
4,95
4,95

HOOFDGERECHTEN
VLEES
Wienerschnitzel

geserveerd met een schijfje citroen (XXL + € 3.00)

Kip saté

van gemarineerde malse kipdij en satésaus

Varkenshaas saté

geserveerd met satésaus

Kip Piri-Piri

pittige kip met ananas

Jägerschnitzel

geserveerd met een jägersaus (XXL + € 3.00)

Zigeunerschnitzel

geserveerd met een zigeunersaus (XXL + € 3.00)

Gebakken lever

geserveerd met paprika, spek, champignons en ui

Spareribs
zoet of pittig

Varkenshaas

rosé gebraden met champignon roomsaus

Schnitzel Pekelahof

geserveerd met ui, spek, champignons en paprika (XXL + € 3.00)

Hollandse biefstuk

met gebakken champignons

Varkenshaas

met spek, ui en brie

Mixed grill

kip, varkenshaas, entrcôte, biefstuk en spareribs

Tournedos

geserveerd met pepersaus
Al onze hoofdgerechten worden worden geserveerd met aardappelgarnituren
warme groentes en een frisse rauwkost
Omtrent allergenen allergie kunt u zich wenden tot het bedienend personeel.

16,95
16,95
16,95
17,50
18,50
18,50
18,50
19,50
19,95
19,95
20,95
23,50
24,50
27,50

VEGETARISCH
Ravioli

ravioli met ricotta en spinazie
in een romige saus van parmezaanse kaas

16,95

Spaghetti Bolognese

16,95

Gevulde crepes

16,95

flinterdunne crepes gevuld met spinazie en mozzarella
deze gerechten worden geserveerd met een groene salade

VIS
Kabeljauwfilet

18,95

zacht gegaard met ravigotte

Scholfilet

18,95

scholfilet gebakken in roomboter met remoulade

Gamba’s

19.50

8 stuks, met cocktailsaus

Zalmfilet

19,95

op de huid gebakken met een dille saus

food sharing
Geen keuze kunnen maken?
Kies voor ons “samen eten menu”
en laat u verrassen door onze chef koks.

U kunt kiezen uit een vis of vlees plateau.
Vanaf 2 personen, per persoon

21,50

Al onze hoofdgerechten worden worden geserveerd met aardappelgarnituren,
warme groentes en een frisse rauwkost
Omtrent allergenen allergie kunt u zich wenden tot het bedienend personeel.

SENIOREN MENU
Gehaktbal

met gebakken aardappelen en groente

Schnitzel

(150 gram) gebakken aardappelen en groente

Pangafilet

(125 gram) met gebakken aardappelen en groente

Kipsaté

met gebakken aardappelen en groente

Hollandse biefstuk

(125 gram) met gebakken aardappelen en groente

13,95
14,50
14,50
14,50
16,50

KINDER MENU
Kinderpannenkoek + ijsbeker

6,50

Patat en frikandel + ijsbeker

7,95

Patat en kroket + ijsbeker

7,95

Patat en kipnuggets + ijsbeker

7,95

Patat en kaassoufle + ijsbeker

7,95

Patat en spare ribs + ijsbeker

9,95

DOE HET ZELF TAFELEN
Steengrillen

19,50

Gourmetten

19,95

Hierbij serveren wij diverse sauzen, stokbrood met kruidenboter
aardappelgarnituur, salade, ui, champignons, paprika en diverse soorten vlees,
Omtrent allergenen allergie kunt u zich wenden tot het bedienend personeel.

MAAND MENU

