


Bij al onze lunchgerechten heeft u de keuze uit 
zeelander brood of een stokbroodje.

Alle broodjes zijn glutenvrij mogelijk + €2,-

AUTHENTIEKE CARPACCIO
Belegd met truffelmayonaise,
Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en
rucola.

€13 BOURGONDISCHE 
KROKETTEN
Met klassieke Franse mosterd en een
huisgemaakte salade.

€11

UITSMIJTER
Van ham en/of kaas en/of bacon met
huisgemaakte salade.

€12

BUFFEL MOZZARELLA
Mozzarella, tomaat, pijnboompitjes en
balsamico stroop.

€11

PITTIG GEHAKT
Met rode ui, maïs en overbakken met
kaas.

TONIJNSALADE
Zongedroogde tomaatjes, zwarte olijf,
kappertjes en rode ui. 

€11 €11

RAGOUT VAN 
BOSPADDENSTOELEN
Lauwwarme geitenkaas, rucola.

€13

12-UURTJE
Rustiek brood kroket, brood carpaccio,
soep van de dag en een huisgemaakte
salade.

€14

Wist je dat?
Ons brood een Revolutionair Zeeuws natuurdesembrood is van hoogwaardige

kwaliteit. Het is bereid met gezuiverd zilt zeewater uit Nationaal park De
Oosterschelde. Ons brood bevat uitsluitend natuurlijke ingrediënten zoals

tarwemeel, roggebloem en zeesap. 
Dit brood kent geen toevoegingen van E-nummers, koemelk en zelfs geen

toevoeging van gist. Er wordt alleen gebruik gemaakt van vol Zeeuws tarwebloem.

RUSTIEKE BROOD GERECHTEN



BOSPADDENSTOELEN SOEP
Crostini met een tapenade van paddenstoel en truffel.

€8

ROMIGE TOMATENSOEP
Gedroogde oregano.

€8

AUTHENTIEKE CARPACCIO 
Geserveerd met gemengde salade, truffelmayonaise,
pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en rucola.

€17

SERRANOHAM 
Geserveerd met gemengde salade, komkommer,
tomaat, rode ui, Parmezaanse kaas en croutons.

BUFFEL MOZZARELLA
Geserveerd met gemengde salade, tomaat, mozzarella,
balsamico stroop en pijnboompitjes.

€17

€17

Al onze soepen en salades worden geserveerd 
met brood en kruidenboter.

Heeft u een allergie? 
Wij denken graag met u mee voor een passend alternatief. 

 

SALADES

SOEPEN

SOEP VAN DE DAG
Vraag onze medewerkers naar onze huisgemaakte soep.

€8

DUO VAN VIS
Geserveerd met huisgemaakte tonijnsalade en calamaris,
gemengde salade, komkommer, tomaat, rode ui en
limoenmayonaise.

€17

8 maanden gerijpt

v/h rund



RUSTIEKE BROODPLANK
Met diverse authentieke broodsoorten en 3 toppings.

€9

PEPE'S SUPREME  100cm
Geniet van een luxe borrelplank met huisgemarineerde
olijven, rustiek brood met kruidenboter en tapenades,
bitterballen, calamaris, Dim Sum, een kleine portie nacho's
en serranoham.

€21WERELDSE BORRELPLANK
Een borrelplank met huisgemarineerde olijven, rustiek
brood met kruidenboter en tapenades, Dim Sum, een
kleine portie nacho's en bitterballen.

€39

BITTERBALLEN
Geserveerd met Franse mosterd.

DIM SUM KIP of  VEGGIE
Geserveerd met sriracha mayonaise.

TORPEDO GARNALEN
Geserveerd met limoenmayonaise.

MEDITERAANSE CALAMARIS
Geserveerd met limoenmayonaise.

€9

PEPE'S NACHO'S
Nacho's met pittig gehakt, guacamole, tomatensalsa,
crème fraîche, overbakken met kaas.

€13

MIXED SNACKS
Een combinatie van Dim Sum, bitterballen en
torpedo garnalen geserveerd met diverse sauzen.

8 st.   €8         
15 st.  €13     

8 st.   €7          
15 st.  €11     

8 st.   €8          
15 st.  €13     

8 st.   €7          
12 st.  €10     

GEMARINEERDE OLIJVEN
Huisgemarineerde olijven.

€8

to
t 

2
3

:0
0

(tot 21:00)

(tot 21:00)

(tot 21:00)



Volg PEPE op facebook en instagram



VOORGERECHT

HOOFDGERECHT

NAGERECHT

ROMIGE TOMATENSOEP
Gedroogde oregano.

MEDITERAANSE CALAMARIS
Rucola, limoenmayonaise.

AMBACHTELIJKE WILD PATÉ
Brioche broodje, balsamicostroop en cranberry compote.

GEVULDE PORTOBELLO
Gevuld met ragout van bospaddenstoelen, pompoen

en bladselderij, gegratineerd met geitenkaas.

SATÉ VAN VARKENSHAAS
Met satésaus, cassave kroepoek, seizoensgroenten en frites.

VIS v/d DAG
Met gebakken seizoensgroenten, vissaus en aardappel gratin.

WARME APPELTAART
Met slagroom en kaneelijs

CRÈME BRULÉE
Met vanille ijs en kersen.

PEPE'S COFFEE DELUXE
Koffie met huisgemaakte lekkernijen.

(keuze uit koffie, cappuccino, thee of espresso)

3-GANGEN VOOR €34



€9RUSTIEKE BROODPLANK
Met diverse authentieke broodsoorten 
en 3 toppings.

BOSPADDENSTOELENSOEP
Crostini met een tapenade van paddenstoel
en truffel.

€8

ROMIGE TOMATENSOEP
Gedroogde oregano.

€8

MEDITERAANSE CALAMARIS
Rucola en limoenmayonaise.

€12

AMBACHTELIJKE WILD PATÉ
Brioche broodje, balsamicostroop en
cranberry compote.

€13

AUTHENTIEKE CARPACCIO  
Met truffelmayonaise, rucola, 
Parmezaanse kaas en pijnboompitjes.

€13

SUPRISE & SHARE
Laat u zich verrassen met deze borrelplank om
mee te starten vanaf 2 personen.

€9 p.p.

WIST JE DAT?
Wij plek hebben voor groepen tot 45 personen zittend en 60 personen staand? 

Heeft u iets te vieren en wilt u dit samen met ons doen? 
Wij plannen graag een afspraak in om de wensen te bespreken!

v/h rund



€23GEGRILDE IERLANDSE BIEFSTUK
Met gebakken seizoensgroenten, truffelsaus en frites.

SATÉ VAN VARKENSHAAS
Met satésaus, cassave kroepoek, 
seizoensgroenten en frites.

€20

KALKOENFILET OMWIKKELD
MET SPEK
Met rode wijn saus, seizoensgroenten en aardappelgratin.

€21

FISH  & CHIPS
Met ravigotte saus, frites en een gemengde salade.

€19

GEBAKKEN ZEEBAARS
Met gebakken seizoensgroenten, vissaus
en aardappelgratin.

€22

GEVULDE PORTOBELLO
Gevuld met ragout van bospaddenstoelen en
bladselderij, gegratineerd met geitenkaas.

€20

SPAGHETTI  TRUFFEL
Romige truffelsaus, gebakken paddenstoelen, spinazie,
rucola en Parmezaanse kaas.

SPAGHETTI  BOLOGNAISE
Op basis van rundergehakt, rucola en Parmezaanse kaas.

SPAGHETTI  MOZZARELLA
Groene pesto, tomaat, courgette, 
rucola en Parmezaanse kaas.

€19

€18

€18

WIST JE DAT?
Wij regelmatig wisselen van menu?

Volg ons op social media om op de hoogte te blijven!



€10CHOCOLADE MOULLEUX
Een warm chocolade taartje met vloeibare kern.
Geserveerd met sorbetijs van mandarijn en verse
partjes mandarijn.

WARME APPELTAART
Met slagroom en kaneelijs

€9

CRÈME BRULÉE
Met vanille ijs en kersen.

€9

KAASPLANKJE
4 verschillende kazen, honing, appelstroop,
brioche brood en druiven.

€13

PEPE'S COFFEE DELUXE
Koffie met huisgemaakte lekkernijen.
(keuze uit koffie, cappuccino, thee of espresso)

€8

DAME BLANCHE
Vanilleroomijs met warme chocoladesaus en
slagroom.

€9


