
 

SPECIALS 
 

PASTA BOLOGNESE €  14 
Spaghetti & huisgemaakte bolognesesaus met gehakt  
  

PASTA TARTUFO* €  15 
Spaghetti, parmezaan, champignons, courgette & 
truffelsaus  
 

 

* Supplement: biefstukreepjes € 5,-  
  

ZUURVLEES DE PASTORIE €  15 
Heerlijk huisgemaakt zuurvlees op wijze De Pastorie, 
geserveerd met salade & friet 

 

  

RENDANG €  16 
Indonesisch runderstoofvlees met boemboe van de chef, 
geserveerd met salade & friet 

 

  

BIEFSTUK €  18 
Biefstuk met pepersaus, geserveerd met salade & friet  
  

TRIO VAN VIS €  19 
Trio van vis uit de oven met een kruidensaus, geserveerd 
met salade & friet 

 

  
  

BIJ DE BORREL 
 

BITTERBALLEN    9 STUKS €  7 
GEMENGDE SNACKS     12 STUKS €  8 
NOOTJES €  3 
OLIJVEN €  4 
BROOD MET KRUIDENBOTER €  4,50 
NACHOS    JALAPEÑO, UI, GUACAMOLE, KAAS €  6,50 
NACHOS    BOLOGNESE, KAAS €  7,50 

MATCHWINNERS  

 
 

HERZLICH WILLKOMMEN IN DE PASTORIE 
EIN BESONDERES UNTERNEHMEN… 

 
 

Sie sind zu Gast bei De Pastorie; ein Gaststätten-Unternehmen für Behinderte, die 
unter sachverständiger Führung in der Küche und der Bedienung arbeiten. Das 

primäre Ziel ist, behinderte Menschen nach ihrem Vermögen einzusetzen, so dass 
sie ein Fach erlernen und ein Zeugnis erwerben können. Sogar ein Aufstieg in eine 

bezahlte Stelle in einem regulären Geschäft gehört zu den Möglichkeiten. Die 
Stiftung „MatchWinner“ ist Initiator dieses einzigartigen Projektes und arbeitet 

dabei eng zusammen mit sozialgesellschaftlichen Partnern und Unterrichtsanstalten 
im regionalen Bereich.  

     
 

 

 
 
 

MENU 
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WIFI: PASTORIE GASTEN 

WACHTWOORD: welkom@pastorie 
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MATCHWINNERS   

 
 

VAN HARTE WELKOM BIJ DE PASTORIE 
   EEN BIJZONDERE ONDERNEMING… 

 
 

U bent te gast bij De Pastorie; een horecaonderneming voor medewerkers met een 
beperking, die onder deskundige begeleiding in de keuken en bediening werken. 
Het primaire doel is het naar vermogen inzetten van mensen met een kwetsbare 

arbeidsmarktpositie, die op deze wijze een vak kunnen leren en een diploma halen. 
Zelfs doorstromen naar een betaalde baan in het reguliere bedrijfsleven behoort tot 

de mogelijkheden. De stichting MatchWinners is initiatiefnemer van dit unieke 
project en werkt daarbij nauw samen met sociaal maatschappelijke partners en 

regionale onderwijsinstellingen in de regio. 
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