
Ook wandelen bij Pelle’s?
• Meedoen kan al vanaf 4 personen.
• Onze chef bepaalt de smakelijke verrassingen.
• Vanaf 16:30 uur tot uiterlijk 19:30 uur te reserveren. 

Wandeling over de kaart  (op reservering) • 36,50

Je kent het wel, het concept waarbij meerdere gerechtjes op tafel worden geserveerd en jij en je tafelgenoten hier allemaal van 
kunnen proeven. Niet langer één saai bord, maar een tal van kleine gerechten met verschillende lekkernijen. Heerlijk om te delen met je tafelgenoten. Reserveer snel een tafel met je collega’s, vrienden of buurtjes via www.pelles.nl.

WANDELING
OVER DE KAART

D I N E R K A A R T

Waarom niet vandaag?
V O O R -  &  H O O F D G E R E C H T E NKnoflooksaus of kruidenboter • 1 

1/2

Satésaus • 1 
1/2

Peper-, zigeuner- of champignonroomsaus • 2 
1/2

Gebakken ui en/of gebakken champignons • 2 
3/4

Sausjes en garnituren

Bier & Burgers
Pelle’s beefburger • 16
burger van rund | friet | rauwkost
Biersuggestie: Juicy Joker
Pelle’s kipburger  • 16
kipburger | friet | rauwkost
Biersuggestie: Aphrodite
Pelle’s vegaburger  • 16
vegaburger | friet | rauwkost
Biersuggestie: Schuppenboer Tripel

Pelle’s Spareribs • 14 
1/2

spareribs | friet | frisse salade
Beef Teriyaki • 16 

1/2

Beef medaillon | teriyaki | friet | frisse salade
Kipsaté • 14 

1/2

malse kippendij  | satésaus | friet | frisse salade

Wilt u aardappelgarnituur of extra warme 
groenten erbij? + 1 

1/2 

Kleine eter Bier & spijs
Een goede bierspijscombinatie 
is niet zo eenvoudig als bij wijn. 

De brouwer kan naast een grote 
variatie aan mout- en hopsoorten, 
gebruikmaken van kruiden en veel 
verschillende soorten gist. Samen 

met de hardheid van het water 
zorgt dit voor de uiteindelijke 

smaak van bier. Bij Pelle’s geven we 
je bij elk gerecht een biersuggestie. 

Niets met bier? 
Onze wijnspijssuggesties zijn 

zorgvuldig uitgezocht!

Houd een plekje vrij voor onze desserts
Ben jij zo’n type die zijn toetje als eerste uitzoekt 

als je uit eten gaat en kun je niet wachten op onze 
dessertkaart? Scan de QR-code en bekijk alvast al 

ons lekkers...

Stel jezelf de vraag:

Waarom niet vandaag?



         Dit gerecht is glutenvrij of kan op verzoek glutenvrij worden bereid

         Dit gerecht is vegetarisch of kan op verzoek vegetarisch worden bereid

         Dit gerecht is lactosevrij of kan op verzoek lactosevrij worden bereid

         Dit gerecht bevat sporen van noten en/of pinda’s

Romige tomatensoep • 6
balletjes | basilicum | room | brood
Soep van het moment • 6 
wisselende soep | brood
Oerbrood met smeersels • 6
knoflooksaus | kruidenboter
Carpaccio di Casa • 12
huisgemarineerd en in mosterd gerold | rucola | truffelmayonaise | 
pijnboompitten | kappertjes | parmezaan | zongedroogde tomaat
Champignons à la Dordogne • 9
champignons in bierbeslag | knoflooksaus 
Burrata met gegrilde perzik • 12 
burrata | gegrilde perzik | huisdressing | crumble | pijnboompitten | honing
Huisgerookte makreel • 11
huisgerookte makreel | zoetzure komkommer | huisdressing
Zeeuwse mosselen uit  de Josper Grill • 11
mosselen | groene kruiden | knoflookolie | rode peper

Voorgerechten

Dineren bij Pelle’s
Waarom niet vandaag?

Salade burrata • 14
frisse salade | burrata | gegrilde perzik | huisdressing | pijnboompitten | serranoham
Biersuggestie: IJwit | Wijnsuggestie: Sartori Pinot Grigio

Salade camembert • 14
frisse salade | lauwwarme camembert | noten | cranberrysaus
Biersuggestie: Bourgogne des Flandres | Wijnsuggestie: Yelcho Sauvignon Blanc
 
Salade carpaccio • 15
frisse salade | huisgemarineerd en in mosterd gerolde carpaccio |  truffelmayonaise | 
pijnboompitten | kappertjes | parmezaan | zongedroogde tomaat
Biersuggestie: Dikke Mathilde  | Wijnsuggestie: Alvi’s Drift Chardonnay 

Maaltijdsalades

summer special: Pokebowl
De pokebowl is van oorsprong een Hawaiaans gerecht. Het gerecht 
bestaat uit rijst, variatie van kleurrijke groenten en een smaakvolle 
topping van vis, vlees of groenten. De bowl wordt geserveerd met 
sojasaus.

Pokebowl met extra kleurrijke groenten • 13
Pokebowl met krokante kip • 14
Pokebowl met gefrituurde garnalen in tempura • 15
Pokebowl met verse huisgemarineerde zalm • 16 

Deze gerechten worden geserveerd met friet, aardappelgarnituur en rauwkost. 
Zin in warme groenten? Bestel een extra schaaltje! + 1 

1/2

Saté van de grill • 18 
1/2

spies van varkenshaas of kippendij | kroepoek | satésaus
Biersuggestie: Eggens Weizen | Wijnsuggestie: Oh! by Omérade Rosé

Flap steak  • 25
bavette van de Josper Grill | chimichurri | gegrilde groenten
Biersuggestie: Eggens Quadrupel | Wijnsuggestie: Phebus Malbec 

Schnitzel Pelle’s • 18 
1/2

schnitzel | champignons | ui | paprika | spek | ei
Biersuggestie: Hopus | Wijnsuggestie: Phebus Malbec 

Pelle’s Spareribs • 20
zoals u ze van ons gewend bent
Biersuggestie: Westmalle Dubbel | Wijnsuggestie: Sartori Pinot Grigio 

Oosters kippannetje • 18 
1/2

kippendij | gewokte groenten | cashewnoten | Oosterse saus
Biersuggestie: Jopen Dubbelwit | Wijnsuggestie: Oh! by Omérade Rosé

Camembert • 18
gepaneerde camembert | cranberrysaus | honing | gegrilde groenten
Biersuggestie: Why So Serious Nordic Berry Sour | Wijnsuggestie: Sartori Pinot Grigio

Spies van Beef • 24 
1/2

van de Josper Grill | teriyakisaus | gegrilde groenten
Biersuggestie: Fourchette Tripel | Wijnsuggestie: Buitenzorg Merlot Cabernet Sauvignon

Zalmfilet • 22 
1/2

op de huid gebakken | huisgemarineerd | citroen-roomsaus | gegrilde groenten
Biersuggestie: Lorre Fruited Sour | Wijnsuggestie: Alvi’s Drift Chardonnay 

Gegrilde paprika punt • 20
paprika | gegrilde groenten | quorn
Biersuggestie: Frontaal Bulldog | Wijnsuggestie: Alvi’s Drift Chardonnay

Chef’s Steak • wisselende dagprijs
wat ligt er vandaag op onze Josper Grill?
Bier- en wijnsuggestie: vraag het onze bediening

Hoofdgerechten

Mosselen met bier • 19 
1/2 

per persoon

2 kilogram mosselen met grove 
groenten, afgeblust met blond bier

Onze mosselpan is voor 2 personen en 
wordt geserveerd met friet 


