Soepen

Warme lunch

tomatensoep
groentensoep
dagsoep

4,50
4,50
4,50

Alle huisgemaakte soepen worden met stokbrood geserveerd
Indien U de soep vegetarisch wilt, is dit ook mogelijk.
Salades
Palatijnsalade is vegetarisch, met geitenkaas en balsamico dressing.
Gerookte zalmsalade met dille dressing.
tonijnsalade met honing mosterd dressing.

9,75
9,75
9,75

Ciabatta met geitenkaas
belegd met geitenkaas en honing, gegratineerd in de
oven, geserveerd met zonnebloempitten,
amandelschaafsel en ijsbergsla.

8,40

Ciabatta warme brie
belegd met brie en honing, gegratineerd in de
oven, geserveerd met zonnebloempitten,
amandelschaafsel en ijsbergsla.

8,20

Ciabatta cajunkip
belegd met stukjes kipfilet, ui en tomaat, gebakken in
cajunkruiden, geserveerd met ijsbergsla en knoflooksaus.

9,20

Ciabatta Palatijn
belegd met kruidenboter, gebakken champignons en kaas,
gegratineerd in de oven, geserveerd met ijsbergsla.

8,20

Ciabatta Caprese
belegd met Mozzarella, tomaat, pesto,
geserveerd met ijsbergsla en balsamico dressing.

9,00

Ciabatta Indisch gehakt*
belegd met pittig gekruid gehakt, in de oven
geserveerd met taugé, ijsbergsla en gekruimelde kroepoek.

7,90

kipsaté
geserveerd met satésaus, slagarnituur, stokbrood of friet.

12,50

Alle salades worden met stokbrood en roomboter geserveerd.
Sonsbeek lunch
Kop tomatensoep, 3 sneetjes wit of bruin brood belegd
met kaas, rosbief en een Van Dobben kroket

10,50

Eiergerechten
uitsmijter
uitsmijter
uitsmijter
uitsmijter
uitsmijter

naturel
beenham
kaas
beenham/kaas
rosbief

5,20
6,00
6,00
6,75
7,30

De kaas wordt meegesmolten op de uitsmijter
Van Dobben kroketten
2 Van Dobben kroketten, geserveerd met brood of friet

6,80

Quiche Palatijn
huisgemaakte quiche geserveerd met gemengde slagarnituur.
* Deze ciabatta bevat ve-tsin.
Heeft u een allergie laat het ons weten.

9,50

Koude broodjes

Toscaanse Spianata Romana
met zon gedroogde tomaatjes.

Italiaanse bol
of waldkorn

Ontbijtbuffet
(alleen op zondag van 10.00 tot 12.00 uur)
incl. een kop koffie/thee / glas melk/verse jus d'orange

13,50

6,20

Wilt U met een gezelschap bij ons lunchen?
Vanaf 10 personen serveert de Palatijn:

oude kaas
met mango chutney.

5,50

17,50

Geitenkaas
met walnoot en balsamicodressing.

Lunchbuffet met soep
per persoon
buffet met diverse broodjes en beleg
(o.a. kaas, brie, vleeswaren, tonijnsalade en kroketten)

6,80
Lunchbuffet
per persoon
zoals hierboven maar zonder soep

13,50

gezond
beenham, kaas, ei, rode ui en dressing.

6,50
Vanaf 25 personen serveert de Palatijn:

gerookte zalm
met dillesaus en bieslook.

9,75

Koud en warm buffet

per persoon v.a.

23,50

tonijnsalade
met rode ui.

Barbecue
Alleen bij goed weer.

per persoon v.a.

25,00

6,75

osseworst
rode ui, ei en dressing.

6,60

rosbief

6,00

High tea
per persoon
Wij serveren high tea
De high tea moet vooraf gereserveerd worden.
Wij verzorgen voor u borrels, recepties, feesten en bruiloften.

Alle broodjes worden met ijsbergsla geserveerd.

De Palatijn is een officiële trouwlocatie van de gemeente Arnhem.
Tevens verzorgen wij voor u een condoleance.

Tosti's
kaas
beenham
beenham/kaas
kaas/tomaat
brie/pesto/zonnebloempitten
geitenkaas/honing/walnoot

3,75
3,75
4,00
4,00
4,00
4,50

Belangstelling in bovenstaande?
Vraag onze medewerkers om informatie of bel 026 446 26 73
voor een afspraak.
U kunt ons ook op het internet vinden: www.depalatijnarnhem.nl

18,50

