Pas Partout is een budgetvriendelijke lunchplek met een
sociaal karakter in hartje Brugge.
Eten is een sociaal gebeuren. Maar bij Pas Partout krijgt het pas echt
een sociaal karakter. Pas Partout is een initiatief van SOBO (Sociaal
Ondernemen Brugge en Omgeving). Deze organisatie verschaft werk
aan mensen die op de reguliere arbeidsmarkt niet de kansen krijgen,
maar wel de kwaliteiten én de wil hebben om een actieve rol in onze
samenleving op te nemen. SOBO biedt verschillende diensten aan, van
catering en schoonmaak tot inpakken en schilderwerken. Een
kwaliteitsservice met een maatschappelijke meerwaarde.

Een lekkere lunch voor iedereen!
Iedereen kan in Pas Partout terecht voor een lekkere lunch, maar
mensen met een laag inkomen komen in aanmerking voor een
prijsvermindering.
Als je langs gaat bij je mutualiteit en je neemt een inkomensbewijs mee
(eventueel ook een bewijs van kadastraal inkomen en/of bewijs van
huurinkomsten) dan maken zij een doorverwijsfiche voor je op. Heb je
recht op vermindering dan maken wij een verminderingspasje op dat
voor 1 jaar geldig is.

Pas Partout
Kruitenbergstraat 11 – 8000 Brugge
Tel. 050/33 51 16
Restaurant@sobo.be
www.restaurantpaspartout.be

Open van maandag tot en met zaterdag van 11u45 tot 14u
(zon- en feestdagen gesloten)

Gevarieerd, gezond & smakelijk lunchen
Pas Partout serveert je een gevarieerde en goed gevulde kaart met een
mix van vaste gerechten en heerlijke dagschotels.
Een enthousiast keukenteam onder leiding van een ervaren chef
bereidt alles zorgvuldig met verse ingrediënten en kwalitatieve
producten. Je blijft hier dus nooit op je honger zitten. Dat geven we je
op een blaadje.
Een lekkere lunch hoeft niet duur te zijn. Dat zie je zo aan onze zachte
prijzen …

Take away
Geen tijd of goesting om rustig te tafelen?
• Bestel een meeneemmaaltijd (zie verder) vóór 11u
• Koop een belegd broodje (niet nodig dit op voorhand te bestellen,
tenzij grote hoeveelheden)
• Ook is er steeds een variërend aanbod aan vers ingevroren
maaltijden (beschikbaarheid zie bar)

Reserveren & bestellen
Onze deuren staan voor iedereen open. Je hoeft dus niet te
reserveren. Maar als je zeker wil zijn van je plaats, geef ons best een
seintje via restaurant@sobo.be of tel. 050/33 51 16
Ben je echter in groot gezelschap? Reserveer dan zeker enkele dagen
vooraf.

DAGVERSE SOEP (met maaltijd)

€1,60

soup of the day (with a meal)/potage du jour (avec repas)/
sopa del día (con otro plato)

DAGVERSE SOEP (zonder maaltijd)

€3,00

soup of the day (without a meal)/potage du jour (sans repas)/
sopa del día (sin otro plato)

DAGSCHOTEL (zie zwart krijtbord)

€10,50

dish of the day/plat du jour/plato del día

(

) DAGSCHOTEL met vegetarische burger

€10,50

dish of the day with vegetarian burger/plat du jour avec burger végétarien/
plato del día con hamburguesa vegetariana

FILET AMERICAIN met slaatje en frietjes

€10,50

Raw minced meat with a salad & Belgian fries/steak tartare avec
salade et pommes frites/steak tartar con ensalada mixta y patatas fritas

QUICHE met slaatje en brood

€10,50

home made quiche with a salad and bread/quiche avec salade et pain/
tarta de verdura con ensalada mixta y pan

VEGETARISCHE QUICHE met slaatje en brood
home made vegetarian quiche with a salad and bread/quiche végétarien avec
salade et pain/tarta de verdura vegetariana con ensalada mixta y pan

€10,50

VEGETARISCHE BURGER met slaatje en frietjes

€10,50

vegetarian burger with a salad and Belgian fries/burger végétarien avec
salade et pommes frites/ hamburguesa vegetariana con ensalada mixta y
patatas fritas/

VEGETARISCHE SUGGESTIE (zie zwart krijtbord)

€10,50

vegetarian suggestion/ suggestion végétarienne/ sugerencia vegetariana

GARNAALKROKETTEN met brood

€10,50

Shrimp croquettes with bread/ croquettes de crevettes avec pain /
croquetas de gambas con pan

STEAK NATUUR met slaatje en frietjes

€12,40

steak with gravy, salad and Belgian fries/steak nature avec salade
et pommes frites/bistec con ensalada mixta y patatas fritas

STEAK MET SAUS met slaatje en frietjes

€14,00

steak sauce with a salad and Belgian fries/steak avec sauce et salade et
pommes frites/bistec con salsa y ensalada mixta con patatas fritas

STOOFVLEES met slaatje en frietjes

€12,40

Flemish stew(beef) with a salad and Belgian fries/carbonnades avec
salade et pommes frites/estofado de carne con ensalada mixta y patatas
fritas

PIZZA (zie zwart krijtbord)

€8,20

SPAGHETTI BOLOGNESE

€8,20

MACARONI met ham & kaas

€8,20

VEGETARISCHE LASAGNE

€8,20

SLAATJES (standaard geserveerd met brood)
GRIEKS SLAATJE (feta kaas)

€8,20

Greek salad (feta cheese) served with bread/salade grecque (fromage feta)
avec pain/ensalada griega( con queso feta) y pan

SLAATJE NICOISE (tonijn)

€8,20

salad niçoise (tuna) and bread/salade niçoise (thon) avec pain/
ensalada nicoise (atún) y pan

INDISCH SLAATJE (kip & curry)

€8,20

Indian salad ( chicken & curry) served with bread /Salade’Indien
(poulet & curry) avec pain/Ensalada India (pollo y curry) con pan

ZALMSALADE met appel & gerookte zalm

€8,20

Salmon salad (apple & smoked salmon) served with bread/
Salade de saumon aux pommes e au saumon fumé avec pain /
Ensalada de salmón con manzana y salmón ahumado con pan

GEITENKAAS met honing,
slaatje met bonen en rode ui

€8,20

Goat cheese salad with honey, beans and red onion, served with bread /
Fromage de chèvre avec miel, salade de haricots et de l’oignon rouge
avec pain / Queso de cabra con miel, ensalada de frijoles y cebolla roja con pan

SLAATJE SCAMPI, appel en witloof, koude aardappelen
Scampi salad with apple, chicory and cold potatoes, served with bread /
Salade de langoustines, pommes et endives, pommes de terre froides avec pain /
Ensalada de Scampi, la manzana y la achicoria, patatas frías con pan

€8,20

KINDERSCHOTELS

children’s dishes, plats pour enfants, platos para niños

DAGSCHOTEL

€4,80

dish of the day/plat du jour/plato del día

SPAGHETTI BOLOGNESE

€4,80

MACARONI met ham en kaas

€4,80

STOOFVLEES met slaatje en frietjes

€4,80

Flemish stew(beef) with a salad and Belgian fries/
carbonnades avec salade et pommes frites/
estofado de carne con ensalada mixta y patatas fritas

SLAATJE met brood

€4,80

(keuze uit Grieks, Niçoise, Indisch, Zalm, Geitenkaas, Scampi)
Salad with bread / Salade avec pain / Ensalada con pan

EXTRA BROOD

€0,50

EXTRA KAAS

€0,50

EXTRA SLAATJE

€1,00

EXTRA FRIETJES

€1,00

mayonaise

€0,20

ketchup

€0,20

mosterd

€0,20

DESSERTS
CHOCOMOUSSE

€2,50

WARME APPELTAART

€2,50

WARME APPELTAART met ijs

€3,25

COUPE VANILLE

€2,50

COUPE DAME BLANCHE

€3,00

COUPE BRESILIENNE

€3,00

DESSERT SUGGESTIE (zie zwart krijtbord)

€3,25

WARME DRANKEN
Fair Trade koffie

€1,80

Thee

€1,80

Soep wordt geserveerd tot 13u45,
andere maaltijden tot 14u!
Heeft u een voedselallergie? Laat het ons zeker weten.
Wij helpen u graag verder.
De samenstelling van de gerechten kan veranderen.

FRISDRANKEN
Plat water

gratis

Spuitwater

€1,50

Cola

€1,50

Cola zero

€1,50

Fanta

€1,50

Schweppes Agrum

€1,80

Ice Tea

€1,80

Looza Ace

€1,80

ALCOHOLISCHE DRANKEN
Witte of rode porto

€3,20

Witte martini

€3,20

Glas witte of rode wijn

€2,50

0,25l witte of rode wijn

€4,50

0,50l witte of rode wijn

€8,00

Fles witte of rode wijn

€11,00

Pils

€1,80

Brugs tarwebier

€2,50

Brugse Zot

€3,00

Sport Zot (alcoholarm)

€3,00

Paljas (donker of blond)

€2,80

TAKE AWAY – MEENEEM
1l soep (€0,25 korting als je zelf een pot meebrengt)

€2,35

0,5l soep in warmhoudbeker

€1,20

Dagschotel

€6,90

Vegetarische burger

€6,90

Vegetarische suggestie

€6,90

Filet Americain met slaatje en frietjes

€6,90

Quiche van de maand

€6,90

Garnaalkroketten met brood

€6,90

Garnaalkroketten met frietjes

€7,90

Huisgemaakte pizza

€5,70

Stoofvlees

€7,90

Macaroni

€6,00

Spaghetti

€6,00

Grieks slaatje met brood

€5,50

Slaatje Niçoise met brood

€5,50

Indisch slaatje met brood

€5,50

Zalmsalade met brood

€5,50

Scampi slaatje met brood

€5,50

Salade geitenkaas

€5,50

Broodje kaas

€2,90

Broodje Hesp

€2,90

Broodje Kip

€3,20

Broodje Tonijn

€3,20

Broodje vis

€3,20

Broodje zalmsalade

€3,60

Broodje scampi

€3,60

Broodje americain

€3,60

Broodje club

€3,60

Broodje brie

€3,60

Broodje mozzarella

€3,60

Broodje Krab

€3,60

Broodje Martino

€3,60

Broodje van de week

€3,60

Broodje zalm

€4,10

Broodje zonder beleg

€1,10

Plastiek zakje

€0,20

Wenst u wekelijks onze menu met een overzicht van de dagschotels
en maandsuggesties te ontvangen?
Stuur dan een mailtje naar restaurant@sobo.be .

Bent u tevreden van uw bezoek aan Pas Partout?

Bedankt voor uw bezoek en tot ziens …

