
 

Brasserie Restaurant Pekelahof is een begrip in de regio. Al meer dan 30 jaar 

staat het  
restaurant op een markante plek in Oude Pekela. 

Wat kan Brasserie Restaurant Pekelahof u bieden? 

Een ruim restaurant met 100 zitplaatsen Ruime 

parkeerplaatsen, die ook nog eens gratis zijn! Een 

uitgebreide kaart 

     Verschillende aparte zalen geschikt voor diverse doeleinden zoals: 

Vergaderingen / Cursussen / Verjaardagen 

Reünies / Condoleances / Koffietafels 

Familiefeesten / Personeelsfeesten / Bruiloften 

 

Hebt u vragen en/of wensen 

Kom gerust langs of informeer telefonisch naar de mogelijkheden Mail: 

info@pekelahof.nl 

Site: www.pekelahof.nl 

 

 

 

mailto:info@pekelahof.nl


Omtrent allergenen allergie kunt u zich wenden  
tot het bedienend personeel. 

 

Onderstaande lunchgerechten worden geserveerd met brood naar keuze: 

bruin, wit of speltbrood. U kunt ook kiezen voor frietjes in plaats van brood, 

hiervoor berekenen wij € 2,00 extra. 

Pekelahof gebakken lever 

met ui, spek en champignons  12,75 

Austria - schnitzel  

Olanda - Hollandse biefstuk 

12,50 

met champignons  14,25 

Sate (kip of varken)  9,95 

Gehaktbal  8,95 

Pannenkoek  

 naturel/ham/kaas/champignons  v.a.  6,75 

 

Onderstaande tosti’s kunnen worden bereid met bruin of wit brood. 

Tosti ham/kaas  3,75 

Tosti ham/kaas/ananas  4,50 

Tosti salami/kaas/ui/tomaat  4,50 

 

 



Omtrent allergenen allergie kunt u zich wenden  
tot het bedienend personeel. 

 

Stokbrood  

& italiaanse bol 
 
Stokbroodje gezond  

 
9,75 

Stokbroodje met kipsate  10,95 

Stokbroodje met varkenshaas sate  10,95 

Italiaanse bol met brie, honing 
en walnoten 

8,50 

wraps  

& Salades 
 
 
Mexican wrap - kipfilet  

 
 
10,25 

Frisse wrap  gerookte zalm, sla en 
komkommer 

10,75 

Vegetarische wrap feta kaas, olijven, 
tomaat, ui en sla 

10,75 

Maaltijdsalade - tonijn  12,50 

Maaltijdsalade - kip  13,50 

Maaltijdsalade - biefstukreepjes  14,50 

uitsmijters  



Omtrent allergenen allergie kunt u zich wenden  
tot het bedienend personeel. 

Uitsmijters 

En Omeletten 
 

 

Onderstaande uitsmijters worden bereid met 3 eieren + een bol salade. Naar 

keuze met bruin, wit of speltbrood. 

Ham of kaas  9,00 

Ham/kaas  9,50 

Boerenuitsmijter   10,50 

met champignons, ui, paprika en spek 

Onderstaande omeletten worden bereid met met bruin, wit of speltbrood. 

Champignons  9,75 

Ham of kaas  9,00 

Ham/kaas  9,50 

Boerenomelet  met champignons, ui, 
paprika en spek 
 
 
 
 

10,50 

Twaalf uurtje 
 Dagsoep   11,95 

met speltbrood, gebakken ei, broodje ham of kaas en een 
broodje kroket. 



Omtrent allergenen allergie kunt u zich wenden  
tot het bedienend personeel. 

Groentesoep  5,25 

Mosterdsoep  5,25 

Tomatensoep  4,95 

Dagsoep  4,95 

 

toast en snacks 
 
Engelse toast met speltbrood geroosterd brood met 
champignons, ui, spek en kaas 

 
9,25 

Pekelder toast met speltbrood  
geroosterd brood met ham, kaas, ananas, ui en 
champignons 

9,75 

Chicken toast met speltbrood  geroosterd brood 
met pittige kip en mozzarella 

10,95 

Broodje kwekkeboom kroket (2 stuks)  7,50 

Cheeseburger met patat sla, ui, 
komkommer, tomaat en kaas 

10,95 

Bittergarnituur (10 stuks)  5,75 

Bitterballen (10 stuks)  4,75 
 

 


