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Welkom bij het Erasmus Paviljoen! 
 

Vanwege de huidige coronamaatregelen hebben wij voor u een aangepaste 

selectie voor take away voor groepen gemaakt.  

Alle arrangementen zijn mogelijk vanaf 10 personen. 

 

De bestellingen kunnen alleen op bestelling bij ons worden opgehaald en zullen 

worden ingepak en worden voorzien van disposables en servetten. 

Onderstaande prijzen zijn excl. btw (9% food en frisdrank, 21% alcohol). 

 

Deze selectie hebben wij zorgvuldig samengesteld, waarbij de richtlijnen en 

hygiëneadviezen van het RIVM in acht worden genomen. 

Om u een prettige ervaring te bezorgen, hebben wij onderstaande maatregelen 

getroffen en vragen we u om u aan de volgende afspraken te houden: 

 

- Wij houden ons aan de richtlijnen en hygiëne maatregelen van het RIVM 

- Iedereen dient een mondkapje te dragen, wanneer men door het pand beweegt 

- Wanneer gasten op een vaste plek zitten, mag het mondkapje af 

- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst 

- Er is een desinfectiemiddel en er zijn tissues aanwezig 

- Was uw handen extra vaak 

- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog 

- Gebruik papieren zakdoekjes 

- Geen handen schudden, vermijd lichamelijk contact 

- Iedereen dient 1,5 afstand van elkaar te houden 

- De looprichtingen en de aanwijzingen van het personeel worden gevolgd 

- Deurposten, deurklinken en het sanitair worden extra gereinigd 
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Onze keuken 

 

Wij halen onze inspiratie uit de wereldkeuken. Onze koks streven er naar om, daar waar 

mogelijk, lokale-, biologische- en eerlijke producten te gebruiken die op ambachtelijke 

wijze in de keuken worden bereid met respect voor dier en milieu.  

 

Vegetarisch en veganistisch 

 

Onze keuken is gespecialiseerd in het bereiden van vegetarische- en veganistische 

gerechten. Bij alle arrangementen kan het vlees of de vis vervangen worden door een 

vegetarisch of veganistisch alternatief. Indien u volledig veganistisch wil gaan of 

veganistisch met vegetarisch wil combineren, kan dit altijd in overleg. 

 

Onze vaste leveranciers 

 

Groenten, sla en kruiden: Frank Kesteloo 

Groenten en fruit: Van Gelder (www.vangeldernederland.nl)  

Vis: Schmidt zeevis (www.schmidtzeevis.nl)  

Vlees en vleeswaren: De Zeeuw’s (www.rundvlees.nl) 

Olijven en aanverwante producten: Olijfbedrijf (www.olijfbedrijf.nl)  

Brood: Brood van Jordy (www.jordysbakery.nl) 

Veganistische producten: Tidjoori (www.tidjoori.nl) 

Taarten en koeken: Koekela (www.koekela.nl) & Sue (www.sue-food.nl) 

Koffie: Man met Bril Koffie (www.manmetbrilkoffie.nl)  

Pinky Rose (www.pinkyrose.nl) 

Rotterzwam bitterballen (www.rotterzwam.nl) 

Disposables: Bioodi (www.bioodi.nl)  

 

http://www.olijfbedrijf.nl/
http://www.jordysbakery.nl/
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Landbrood Arrangement 

 

Wij bieden 2 verschillende soorten landbrood arrangementen aan: 

• 1 Sandwich € 10,09 p.p.   

• 1 ½ Sandwich € 12,15 p.p.  

Eén sandwich bestaat uit twee boterhammen. Bij het arrangement zit standaard 1 stuk 

vers seizoensgebonden fruit en 1 verse jus d’orange, biologische appelsap of flesje 

water. De sandwiches zijn ook met glutenvrij brood verkrijgbaar. 

 

Beleg (3 keuzes per arrangement): 

• Belegen kaas met komkommer, citroen mayonaise & mesclun   

• Gerookte kip met chipotle mayonaise, prei, komkommer & rucola 

• Hummus met geroosterde paprika, pijnboompitten & rucola  

• Salami met komkommer, mosterd mayonaise & mesclun 

• Prosciutto met mayonaise, Parmezaanse kaas & rucola 

• Gerookte zalm met citroen mayonaise & mesclun 

 

Daarnaast zijn er verschillende uitbreiding mogelijkheden of gerechten die u los kunt 

bijboeken. 

Huisgemaakte Soep: 

• Soep van de week € 2,84 p.p. (deze soep is niet altijd vegetarisch/veganistisch) 

• Tomatensoep € 2,84 p.p.  
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Salades als bijgerecht € 3,42 p.p. 1 keuze per arrangement 

• Caesar salade met gerookte kip, gekookt ei, Parmezaanse kaas, ansjovis, croutons, 

Caesar dressing en Romeinse sla 

• Seizoenssalade (vegetarische of veganistisch) /  

 

Warme broodjes 

• Croque-Monsieur € 3,63 p.p. 

• Briochebol met Rotterdamse kroket (rundvlees) € 3,89 p.p. 

• Briochebol Rotterzwam kroket € 3,89 p.p.  

• Saucijzenbroodje € 3,26 p.p. 

• Kaasbroodje € 3,26 p.p.  

 

Salades 

 

Salades als gerecht €8,72 p.p. 

• Caesar salade met gerookte kip, gekookt ei, Parmezaanse kaas, ansjovis, croutons, 

Caesar dressing en Romeinse sla 

• Seizoenssalade (vegetarische of veganistisch) /  
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Burger Arrangement 

€ 11,88 p.p. 

 

Dit menu bevat onze huisgemaakte beefburger gemaakt van Angus rundvlees op een 

brioche bol met spek, cheddar kaas, chipotle mayonaise, Romeinse sla, tomaten salsa, 

augurk en rode ui. 

 

Of 

 

Onze vegetarische linzen burger op een brioche bol met cheddar kaas, chipotle 

mayonnaise, Romeinse sla, tomaten salsa, jalapenos en rode ui 

 

Met daarbij: 

• Verse friet  

• Mayonaise  

• Coleslaw  
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Pasta’s  

 

Pasta Vlees €9,63 per p.p. 

• Penne of spaghetti met bolognese saus (rundvlees), Parmezaanse kaas en 

peterselie  

 

Pasta Vegetarisch €8,72 p.p.  

• Penne of spaghetti met pesto, zongedroogde tomaat, Parmezaanse kaas en 

basilicum  

 

Pasta Vis €10,55 p.p. 

• Penne of spaghetti met kruidenroomsaus, gerookte zalm, zongedroogde tomaat, 

bosui, courgette, Parmezaanse kaas en peterselie 

 

Extra toppings €0,69 p.p. 

• Rucola  

• Parmezaanse kaas  

• zongedroogde tomaat  

• bosui  

• courgette  

 

Extra topping €1,15 p.p. 

• Gerookte zalm  
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Paviljoen bowls 

 

Vegan €8,72 p.p.  

• Sushirijst met sojabonen, wortel, komkommer, courgette, paksoi, sesamzaadjes, 

sojasaus en wasabi  

 

Vegetarisch €9,17 p.p.  

• Sushirijst met gekookt ei, sojabonen, wortel, komkommer, courgette, paksoi, 

sesamzaadjes, sojasaus en wasabi 

 

Kip €9,86 p.p. 

• Sushirijst met kip, gekookt ei, sojabonen, wortel, komkommer, courgette, paksoi, 

sesamzaadjes, sojasaus en wasabi 

 

Zalm €9,86 p.p. 

• Sushirijst met gerookte zalm, gekookt ei, sojabonen, wortel, komkommer, courgette, 

paksoi, sesamzaadjes, sojasaus en wasabi 

 

Extra toppings €1,15 p.p. 

• Kip 

• Gerookte zalm  
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Diner arrangement compleet  

Inclusief blikje frisdrank 

€16,97 p.p. 

 

Asian plate 

• Gebakken rijst, omelet, kippuntjes met satesaus, paksoi, tauge, wortel, lente ui, 

kroepoek (eventueel ook vegetarisch of veganistisch mogelijk) 

 

Enchilada’s  

• Enchilada’s gevuld met kip, groenten, gegratineerd met kaas en romige 

tomatensaus. Geserveerd met Mexicaanse rijst, tortilla chips, guacamole en salade 

 

Kabeljauw 

• Kabeljauw, doperwten puree, seizoensgroenten, geserveerd met een hollandaise 

saus 
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Borrel Arrangementen 

 

Tafelgarnituur: 

• Nootjes € 0.41 per persoon   

• Hoeksche Chips € 0.55 per persoon  

• Griekse Olijven €0,60 per persoon   

• Blokjes Belegen Boerenkaas € 0.87 per persoon  

 

Bittergarnituur: 

Mixed snack platter €20,18: 

• 15 Rotterdamse Bitterballen (Rundvlees) 

• 10 Butterfly garnalen 

• 10 Kaassnacks  

 

Vegetarische snack platter €19,08: 

• 10 Kaassnacks  

• 10 Mini loempia’s  

• 15 Rotterzwam bitterballen  

 

Vegetarische snack platter de luxe €19,77 

• 10 Cheddar cheese poppers met cheddar kaas  

• 15 Groentekroketjes  

• 10 Mini loempia’s  
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Luxe hapjes per 10 stuks 

• Zalm tartaar met roomkaas en rode ui €18,49 

• Buffelmozzarella met tomaat, rucola, basilicum & pesto €16,51  

• Prosciutto met olijventapenade & Parmezaanse kaas €10,52 

• Pittige kipsalades met chipotle mayonaise & zongedroogde tomaatjes €13,5 

• Gegrilde groentes met hummus, noten en rucola € 6,70  

• Champignons met fetakaas & groene kruiden €6,70  

 

Vegan luxe hapjes per 10 stuks  

• Crostini met een olijven tapenade, zongedroogde tomaat, peterselie, pijnboompitten 

en rucola €6,70 

• Aubergine rol met kruiden salsa, zongedroogde tomaat en pistachenoten €10,52 

• Rode biet carpaccio met dragon dressing, lente ui en olijf olie €6,70 

• Tofu met perzik jam, spinazie en gemarineerde wortel €10,52 

 

 

Zoete Arrangementen 

 

Zoet Arrangement € 2,39 p.p. 1 stukje p.p.  

• Brownie 

• Granolabar 

• Blondie  

 
Taart arrangement €3,49 p.p. 1 taartpunt p.p.  

 

• Chocoladetaart 

• Lemon-Meringuetaart 

• Wortel-Notentaart 
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Dranken 

 

Frisdrank  

Blikjes Fris €2,29 per stuk 

• Cola, Cola light 

• Fanta 

• Ice tea green  

Lemonaid €2,84 per stuk 

• Limoen 

• Gember 

• Passievrucht 

• Bloed sinaasappel  

Sourcy 0,5 lt €2,29 per stuk 

• Blauw 

• Rood 

 

Witte wijn per fles 

• Roquende sauvignon blanc, Frankrijk €14,46 

• Roquende chardonnay, Frankrijk €14,46 

• Floralba pinot grigio, Italië €16,12 

• Cuatro rayas verdejo Biologisch, Spanje €16,94 

 

Rode wijn per fles 

• Roquende cabernet sauvignon, Frankrijk €14,46 

• El milino merlot Malbec, Argentinië €16,94 

 

Mousserende wijn per fles 

• Pronol Prosecco Frizzante, Italië €19,42 
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Bieren 

• Affligem: Blond, double, tripel €3,72 

• Radler 0,0% €2,98 

• Radler 2% €2,69 

• Heineken blik €2,48 

• Heineken 0.0 €2,98 

• Desperados €4,05 

• Brand IPA €2,85 

 

Na 20:00 verkopen we geen alcohol meer 
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Stichting Erasmus Studenten Paviljoen  
Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam 
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam  
T +31 10 408 97 42 — T +31 10 408 97 46 
events@erasmuspaviljoen.nl  
erasmuspaviljoen.nl  
IBAN NL 87 TRIO 0197644120  
BIC TRIONL2U  
KvK 54908809 


