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Smit’s Paviljoen

Thee, diverse smaken

Smit’s Paviljoen is sinds 1935
dé hotspot van Giethoorn. Ruim
80 jaar geleden stond het Smit’s
Paviljoen op een aantal palen
midden in het meer, waardoor
het alleen per boot bereikbaar was.
Binnen was het niet veel groter
dan de hedendaagse bar.
Een klein terras rondom het
Paviljoen maakte het compleet.
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Na verloop van tijd is het Paviljoen
verhuisd naar de huidige locatie
alwaar het door de jaren heen
door de tweede en derde
generatie verschillende keren
verbouwd is tot de tegenwoordige
grootte.

Green Tea Asia Superieur
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Inmiddels is de vierde generatie
werkzaam in het bedrijf,
vernieuwingen zullen dan
ook niet uitblijven.
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Assam Special Broken
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Warme Dranken
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Chocomel “De enige Echte”
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Koffie van branderij J.J. Darboven
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Huiswijn
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Mousserende wijn
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Verstrekte wijn
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Om te delen, of niet...
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SOEPEN

Wist u dat?

Geserveerd met brood en kruidenboter
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frisse maaltijd salades
Geserveerd met brood en kruidenboter
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Burgers
‘Macho Burger’  
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‘Kiepe Burger’
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‘Classic Burger (140 gr.)’
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Groente
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Twee ambachtelijke kroketten 
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Tosti ham-kaas 
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Macho en Classic burgers zijn gemaakt van 100% rundvlees

Bakkerij Bussing

Belegde broodjes
Pulled Pork
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SOEPEN | salades | burgers | broodjes

Het meeste brood dat wij gebruiken komt van Bakkerij
Bussing, bevlogen broodspecialist sinds 1899.
Grootgebracht met de kennis en het gevoel voor
de perfecte smaak van de drie generaties Bussing-bakkers
vóór hem, bakt Jan van de allerbeste meelsoorten, water
en zout, brood van topniveau. Ouderwets lekker,
ambachtelijk brood, van 100% natuurlijke grondstoffen,
zonder toevoegingen.

Plates

Pannenkoeken

Geserveerd met salade, friet en mayonaise

Geserveerd met stroop en poedersuiker

Classic Burger 140 gr.
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Saté van kipfilet 160 gr.
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Combinaties zijn mogelijk, + 1,55 per extra beleg

Schnitzel Paviljoen
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Vegetarische burger
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Voor de kleintjes
*Geserveerd met appelmoes

Fish ’n Chips













Ambachtelijke kroket of frikadel
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ijsjes
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Wat kan er nog meer:
Smit’s Paviljoen en ’t Vonder zijn de ideale basis voor
een perfect dagje genieten en relaxen in en om Giethoorn.

Smits Sundea's
keuze uit:
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Verhuur
Huur een bootje, eventueel met een picknickmand, en maak een mooie
vaartocht door de dorpsgracht en het natuurgebied rondom Giethoorn.
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Al onze ijsjes worden geserveerd
met een heerlijke toef verse slagroom

Plates | pannenkoeken | kids | ijsjes

Arrangementen
Iets organiseren? Voor uw geslaagde uitje maken wij graag
een programma op maat met originele activiteiten en workshops
vanaf 2 personen.
Trouwen
Jullie stappen bij ons letterlijk in het huwelijksbootje! Vraag naar
de mogelijkheden en laat u verrassen door wat er allemaal mogelijk is.
Samen maken wij er een onvergetelijke dag van.

• diner •

LEKKER
VOOR ERBIJ
OF VOORAF:

Geserveerd vanaf 17.00 uur

Brood

Met kruidenbote
r,
tapenade en aio
li
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Voorgerechten

Hoofdgerechten

Geserveerd met brood en kruidenboter
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Bijgerechten per 2 personen

nagerechten
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Let op!
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Alle bovengenoemde bedragen zijn in euro’s
Het is helaas niet mogelijk om vanaf 4 personen apart af te rekenen
Wij werken in onze keuken met producten die allergenen zoals gluten,
lactose, noten en koemelk bevatten. Wij doen er alles aan
om kruisbesmetting te voorkomen, maar wij kunnen u daardoor
helaas niet garanderen dat uw gerecht 100% allergie vrij is.

Diner





Bedankt!
En graag
tot ziens!
Bezoekadres: Binnenpad 29a 8355 BR Giethoorn
T. 0521 361 215 www.smitspaviljoen.nl info@smitspaviljoen.nl
Parkeren: Binnenpad 14 8355 BP Giethoorn

