
Menu

Dessert

Koffie

Over ons

Over het pand

TARRINA CROCANTE
vanille en chocolade ijs met karamelsaus en nootjes  ........................................5,25

CRÈME BRULÉE
vanillepuddinkje met een gekarameliseerd suikerlaagje .................................. 5,75

DAME BLANCHE
vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom ..............................................6,25

AARDBEIEN COUPE *
vanille ijs met verse aardbeien en slagroom  ...........................................................6,25

WARME APFELSTRUDEL
met ijs, slagroom en vanillesaus .....................................................................................6,25

BANANE ROYAL
vanille ijs met banaan, slagroom en chocoladesaus ............................................6,25

EMPANADA
zoet pasteitje met vers fruit en een bolletje ijs ........................................................ 6,75

*) seizoensgebonden

IRISH COFFEE
koffie met whisky en slagroom  ......................................................................................... 7,25

FRENCH COFFEE
koffie met Grand Marnier en slagroom  ......................................................................... 7,25

SPANISH COFFEE
koffie met Tia Maria en slagroom  .................................................................................... 7,25

ITALIAN COFFEE
koffie met amaretto en slagroom  .................................................................................... 7,25

MEXICAN COFFEE
koffie met Kahlua, tequila en slagroom ......................................................................... 7,25

COFFEE PARDOES
koffie met Liquor 43 en slagroom ..................................................................................... 7,25

Eetcafé Pardoes werd oorspronkelijk geopend in 1996. 
Na een aantal jaren uit het stadsbeeld te zijn  
verdwenen is Pardoes sinds 2011 weer terug,  

op de vertrouwde plek aan de rand van het gezellige  
Caterplein in Apeldoorn. U vindt bij ons een huiselijke 

sfeer, persoonlijke bediening en in de keuken doen we 
elke dag ons best om u voor een vriendelijke prijs te 

laten genieten van de gerechten op deze kaart.

Pardoes is gevestigd in het middelste deel van een 
karakteristiek horeca- annex woonpand dat is gebouwd 
omstreeks 1905. Het blok is uitgevoerd in Jugendstil met 
invloeden van de stadsvakwerkstijl, een vormgeving die 

type-rend is voor het begin van de 20e eeuw. 
Ons pand is een gemeentelijk monument, fraai van buiten, 

gezellig van binnen. In 1997  is het uitgebreid met een  
ruime serre en op mooie dagen  

kunt u gebruik maken van ons heerlijke terras!



Bits & Bites Soep

Vlees

Vis

Vegetarisch

Kids menu

Starters

Salades

MIXED STARTERS
verschillende kleine hapjes voor twee personen  ................................................ 14,25

AROS DE CEBOLLA
gefrituurde uienringen  ......................................................................................................... 4,75

CALAMARES
gefrituurde inktvisringen met dille saus  .................................................................... 5,75

NACHOS  
knapperige tortillachips gegratineerd met kaas  ...................................................  7,25

STOKBROOD 
met kruidenboter  ................................................................................................................... 4,00

PORTIE OLIJVEN  .....................................................................................................................3,50

Geserveerd met frietjes, mayonaise en een frisse salade:

BEEF ORIENTAL
met ui, champignons en paprika, op Oosterse wijze bereid  ............................17,75

CHICKEN ORIENTAL
met ui, champignons en paprika, op Oosterse wijze bereid ........................... 16,75 

SCHNITZEL PARDOES  
met champignons, ui, spekjes & paprika, gegratineerd met kaas  ............. 16,75

SCHNITZEL  .............................................................................................................................  14,75  

KOGELBIEFSTUK
met naar keuze: peper- of champignon roomsaus ..............................................  17,75

VARKENSHAAS
met een champignon roomsaus ..................................................................................... 17,50

BONAPARTE
stukjes varkenshaas met spekjes, ui en champignons ..................................... 16,75

ENTRECOTE
met kruidenboter  .................................................................................................................  19,75

SPARE RIBS  
mals & gemarineerd  ...........................................................................................................  15,75

CHICKEN FAJITAS - OP EEN HETE PLAAT
tortilla’s met kip, ui & paprika, zure room en guacamole  ................................. 17,25

BEEF FAJITAS - OP EEN HETE PLAAT
tortilla’s met biefstuk, ui & paprika, zure room en guacamole  .....................  17,75

ENCHILLADAS
één tortilla met kip, één met rundergehakt, gegratineerd  ............................. 16,75

Saté schotels - geserveerd met frietjes, kroepoek,  
satésaus en een frisse salade:

SATÉ AJAM
saté van kip  .............................................................................................................................  15,75

SATÉ BABI
saté van varkenshaas  ......................................................................................................... 16,75

SUPER SATÉ
kip en varkenshaas, voor de grote trek  .....................................................................  17,75

Geserveerd met frietjes, mayonaise en een frisse salade:

VISPOTJE
diverse vissoorten in een romige saus  ..................................................................... 16,75

BURRITO SANTA RITA
grote tortilla met diverse soorten vis  .......................................................................... 17,25

ZALMMOOT 
uit de oven, met een fris dillesausje  ............................................................................ 17,25

GAMBA’S
reuzengarnalen in een kruiden-knoflook saus  ....................................................  21,25

SURF ‘N TURF
gamba’s en biefstuk op onze eigen wijze  ...............................................................  21,25

Geserveerd met frietjes, mayonaise en een frisse salade: 

VEGETARISCHE FAJITAS - OP EEN HETE PLAAT
tortilla’s met verse groenten, guacamole en zure room .................................... 16,25

BURRITO ACAPULCO
één tortilla met verse groenten, één met kaas, gegratineerd  ......................  15,75

VEGETARISCHE SCHOTEL
verschillende vegetarische hapjes  .............................................................................  17,75

met een ijsje als nagerecht: 

SPARERIB 
met frietjes en appelmoes  ................................................................................................ 8,50

FRIKANDEL 
met frietjes en appelmoes  ................................................................................................ 8,50

VISSTICKS 
met frietjes en appelmoes  ................................................................................................ 8,50

PIZZA  ........................................................................................................................................... 8,50

tomatensoep  ...................................................................................................................... 5,25
paprikasoep  ........................................................................................................................  5,75

Koud
CARPACCIO
flinterdunne ossehaas met basilicumdressing en parmezaan .......................9,50

HAM MET MELOEN  ............................................................................................................... 6,75

ZALM OP TOAST   .................................................................................................................... 8,75

Warm
CHAMPIGNONS DORDOGNE
in bierbeslag gefrituurd met knoflooksaus  ................................................................ 7,75

CHAMPIGNONPOTJE
gebakken in knoflook met een romige saus  ............................................................ 6,75

GAMBA’S
met een kruiden-knoflooksaus  ......................................................................................  11,25

geserveerd als voorgerecht, of als maaltijdsalade incl. frietjes
GEITENKAAS SALADE
met geitenkaas, honing en noten, naar keuze met spek  ................... 8,50 / 14,25

TOSTADA DE POLLO
gefrituurde tortilla met kip, salade en guacamole  ................................ 8,50 / 14,25

THAISE BEEF SALADE
met biefstukreepjes en diverse groenten, op Thaise wijze .............  10,25 / 15,50

GAMBA SALADE
met gebakken gamba’s en groenten, op Oosterse wijze .................. 10,50 / 16,25

CARPACCIO SALADE
met flinterdunne ossehaas, basilicumdressing & parmezaan  .....  10,25 / 15,50

Wensen?
Haast?

Heeft u speciale dieetwensen, meldt het even dan 
proberen wij daar rekening mee te houden. 

Heeft u weinig tijd, geef het even aan, 
Dan houden wij daar rekening mee.


