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Welkom bij
De Pannekoekenbakker

Gastvrijheid en de continue kwaliteit
van onze pannenkoeken staan bij ons hoog in het vaandel.

We willen graag dat u zich uit voelt terwijl u zich
thuis voelt. Of het nu een grijze maandag is

of een zonnige zaterdag. Of u gewoon

gezellig wat komt drinken of eten,
of dat u een speciale gelegenheid bij ons komt
vieren. We zijn er voor u. Om u van dienst te zijn.

Een bezoek aan de Pannekoekenbakker is een feest.
Altijd!



De drankenkaart!
Waar heb ik zin in?

De drankenkaart! Waar heb ik zin in?

Ik nestel me in m’n stoel en kijk eens rustig om me heen.

Regent het, schijnt de zon of is het grijs?

Eerst even een drankje voordat ik verder

in de kaart kijk wat voor lekkers ik ga eten.

Wat past daar dan goed bij? Waar heb ik nu

het meeste trek in? Iets warms, iets fris, een biertje,

wijntje, of iets sterkers. Hou ik het bij wat ik altijd neem

of neem ik nu juist een keer iets anders!

We hebben keuze te over en geven u graag

enkele suggesties om uw pannenkoek nog

verrassender te laten smaken.

Een Grimbergen kent geen haast

Koude dranken
440 Pepsi cola € 2,10
441 Pepsi cola light € 2,10
442 Sisi sinas € 2,10
443 Seven up € 2,10
444 Sourcy blauw € 2,10
445 Sourcy rood € 2,10
446 Sourcy citroen € 2,10
447 Rivella light € 2,10
448 Tonic met citroen € 2,20
449 Bitter lemon € 2,20
450 Cassis € 2,20
451 Appelsap € 2,20
452 Tomatensap € 2,20
453 Chocomel € 2,20
454 Fristi € 2,20
455 Melk € 1,90
456 DubbelFris, appel/perzik € 2,20
457 DubbelFris, framboos/cranberry € 2,20
458 Lipton Ice Tea € 2,60
459 Jus d'orange (vers) € 2,60

Bier van de tap
500 Brand pilsener 22 cl. € 2,30
501 Brand pilsener 25 cl. € 2,50
502 Brand pilsener 50 cl. € 4,70
504 Grimbergen dubbel € 3,20
506 Witbier 30 cl. € 3,00
507 Witbier 40 cl. € 3,90
508 Palm € 3,00

Bier uit de fles
510 Brand pilsener flesje € 2,90
511 Brand oud bruin € 3,00
512 Amstel malt € 3,00
513 La Chouffe € 3,90
514 Grimbergen dubbel € 3,40
515 Liefmans Fruitesse € 3,30
516 Witbier € 3,20
517 Kriek € 3,20
518 Palm € 3,20
519 Duvel € 4,00
520 Trappisten bier € 3,90

Warme dranken
Zie voor koffie, thee of warme chocomel de volgende bladzijde
bij de voor- en nagerechten.

Gedestilleerd
530 Bessen jenever € 3,00
531 Jonge jenever € 3,00
532 Oude jenever € 3,00
533 Franse cognac € 5,00
534 Jägermeister € 3,00
535 Bacardi € 3,20
536 Whisky € 3,20
537 Wodka € 3,00
538 Martini wit € 2,80
539 Martini rood € 2,80
540 Sherry medium € 2,80
541 Sherry dry € 2,80
542 Port rood € 2,80
543 Port wit € 2,80

Likeuren
550 Grand Marnier € 3,60
551 Cointreau € 3,60
552 Dom Benedictine € 3,60
553 Tia Maria € 3,60
554 Amaretto € 3,60
555 Bailey’s € 3,60

Wijnen
570 Droge witte huiswijn € 3,20
575 Zoete witte huiswijn € 3,20
580 Rode huiswijn € 3,20
585 Rosé € 3,20

Deze wijnen zijn ook per fles verkrijgbaar.

= Indien voorradig
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Voor- en Nagerechten
Er is hier meer dan
pannenkoeken!

Heb ik kleine of grote trek?

Nu ik het zo op de kaart zie heb ik eigenlijk best wel zin

in een broodje met kruidenboter.

Da’s altijd lekker, zo vooraf. En misschien ook wel een

kopje soep of een pasteitje?

En dan al die toetjes. Water in m’n mond. Zoetekauw als ik

ben. Bovenaan staat de ‘Dame Blanche & Noir’.

Altijd lekker! Of zal ik toch maar gaan voor het

Verrassingsdessert. Leuk om even niet te weten wat je

krijgt. Mhhhh. Rechts in de lijst staan ook de warme

dranken. Even denken. Heb ik nog ruimte voor een toetje?

Of is me dat teveel? In dat geval neem ik een lekker kopje

koffie of thee? Wat zie ik nu staan?! Koffie met een flinke

‘twist’; Irish, Dom, alle hoeken van de wereld.

Da’s ook lekker. Juist als kroon op de maaltijd

om de buik voldaan te laten voelen.

= Indien voorradig

Koffie
De door ons geschonken koffie beschikt over een
keurmerk en is duurzaam geproduceerd.
460 Koffie € 2,10
461 Koffie met slagroom € 2,60
462 Espresso € 2,10
463 Caffeïnevrije koffie € 2,10
464 Cappuccino € 2,30
465 Cappuccino groot € 2,90
466 Koffie verkeerd € 2,90
467 Latte Machiato € 3,00

471 Irish coffee met Irish Whiskey en slagroom € 5,30
472 Dom café met Dom Benedictine en slagroom € 5,30
473 French café met Grand Marnier en slagroom € 5,30
474 Brazilian café met Tia Maria en slagroom € 5,30
475 Italian café met Amaretto en slagroom € 5,30

Thee
Onze thee is ongemengd en authentiek en wordt duurzaam en sociaal
verantwoord geproduceerd.
468 Thee € 2,00
469 Diverse soorten thee: € 2,00

Warme chocomel
479 Warme Chocomel € 2,50
480 Warme Chocomel met slagroom € 3,00

Voorgerechten
Voor de kindervoorgerechten: zie de kinderkaart
op de volgende pagina.
51 Tomatensoep met croutons € 4,00
52 Uiensoep met croutons en kaas € 4,00
53 Erwtensoep met worst € 4,40
54 Erwtensoep met worst, roggebrood en spek € 5,50

60 Brood met kruidenboter € 3,80

65 Pasteitje met champignonragoût € 6,50
66 Pasteitje met vleesragoût € 6,50

Nagerechten
Voor de kindernagerechten: zie de kinderkaart
op de volgende pagina.
405 Dame Blanche & Noir € 5,90

De vertrouwde dame, maar dan anders.
Heerlijk ijs met luchtige chocolade mousse,
chocoladesaus en slagroom.

406 Coupe koffielikeur € 5,90
IJs, koffielikeur,mokkasaus, stroopwafel en slagroom

407 Coupe boerenjongens € 5,90
IJs, boerenjongens, stroopwafel en slagroom

408 Coupe advocaat € 5,90
IJs, advocaat en slagroom

409 Sorbet € 5,90
IJs, verse vruchten, aardbeiensaus en slagroom

411 Lekker gewoon € 4,20
IJs en slagroom

412 Verse aardbeien, ijs en slagroom € 5,90
413 Kersen, ijs en slagroom € 5,90
414 Banaan, ijs, chocoladesaus en slagroom € 5,90
416 Verse aardbeien en slagroom € 4,90
417 Verse vruchten en slagroom € 4,90
418 Chocolade mousse en slagroom € 4,90
420 Tropicana orange € 5,90

IJs, verse jus d'orange en slagroom
421 Café glacé, ijs, koffie en slagroom € 5,90
422 Choco ijs, ijs, chocomel en slagroom € 5,90
423 Irish ice, ijs met Irish coffee en slagroom € 7,00

410 Verrassingsdessert ‘De Pannekoekenbakker’
€ 7,00

Laat u verrassen door deze nieuwe creatie. Iets lekkers erbij?
Zoekt u iets lekkers voor bij uw koffie of thee?
Voorin de menukaart treft u onder andere ons
heerlijke gebak aan.Onze koffie en thee zijn zorgvuldig gekozen.

Niet alleen om hun goede smaak, maar ook

omdat ze over een keurmerk beschikken en

milieubewust zijn.
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Ben je nog geen 13 jaar, dan krijg je smul bij je

pannenkoek; zowel bij de gerechten op de kinderkaart,

maar ook als je een grote pannenkoek bestelt

of een groot ijsje toe neemt.

Met de smul kan je in onze winkel van alles kopen.

Je kan de smul ook sparen om de volgende keer iets

groters te kiezen.

Ben je ouder dan 12 jaar, dan kan je natuurlijk

ook iets van de kinderkaart bestellen.

Maar... daar krijg je dan geen smul meer bij.

Kindersoep
Met 2 smul
41 Kindertomatensoep € 2,70
42 Kinderuiensoep € 2,70
43 Kindererwtensoep € 2,90

Kinderpannenkoeken
Met 4 of 10 smul (de pannenkoeken met 10 smul zijn even
groot als de pannenkoeken met 4 smul)

4 smul 10 smul
1 Met poedersuiker € 5,40 € 7,80
2 Naturel € 5,40 € 7,80
3 IJs, slagroom en poedersuiker € 8,10 € 10,50
4 Met aardbeienjam € 5,80 € 8,20
5 Met honing € 5,80 € 8,20
6 Met Nutella € 6,40 € 8,80
7 Ananas en poedersuiker € 6,60 € 9,00
8 Appel en poedersuiker € 6,70 € 9,10
9 Appel, rozijnen en poedersuiker € 8,40 € 10,80

10 Banaan en poedersuiker € 6,80 € 9,20
11 Kersen en poedersuiker € 7,90 € 10,30
12 Rozijnen en poedersuiker € 6,70 € 9,10
13 Perzik en poedersuiker € 7,50 € 9,90
14 Verse vruchten en poedersuiker € 7,60 € 10,00
15 Verse aardbeien en poedersuiker € 7,70 € 10,10
16 Spek € 6,80 € 9,20
17 Kaas € 6,60 € 9,00
18 Ham en kaas € 8,40 € 10,80
19 Spek en kaas € 8,50 € 10,90

Peuterpannenkoek
Voor onze allerkleinste gasten tot 4 jaar:

4 smul 10 smul
31 Peuterpannenkoek met poedersuiker € 4,60 € 7,00
32 Peuterpannenkoek naturel € 4,60 € 7,00

Nagerechten
Met 2 smul
400 Kinderijs met chocoladesaus en slagroom € 3,60
401 Kinderijs met aardbeiensaus en slagroom € 3,60
402 Kindersorbet met verse vruchten, € 4,10

slagroom en aardbeiensaus

Smul(-len) onder de 13
Als je nog geen 13 bent, en je ouders vinden het goed, is het leuk om lid te worden van de ‘KidsClub’.
Je wordt dan op de hoogte gehouden van acties en aanbiedingen speciaal voor clubleden. Je kan je hier inschrijven.
Vraag gewoon om een inschrijfkaartje bij één van de medewerkers. Inschrijven via internet kan ook.
Zie www.pannekoekenbakker.nl

KidsClub Pas
Ongeveer 4 weken na inschrijving ontvang je je eigen KidsClub Pas. Die kan je ophalen bij de door
jou gekozen vestiging van de Pannekoekenbakker. De pas is geldig bij alle Pannekoekenbakkers.

Je verjaardag
Als lid van de KidsClub is je verjaardag vieren bij de Pannekoekenbakker echt een feest.
Als jarige Job ontvang je maar liefst 25 smul bij je pannenkoek. In onze winkel kan je daar een mooi kado voor uitzoeken.

KidsClub

= Indien voorradig
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Alle ‘Toppers’
overzichtelijk
bij elkaar

Hier staan de pannenkoeken die meer zijn

dan hun naam. Alle toppers overzichtelijk bij elkaar.

Boerenpannenkoeken, pannenkoeken met kip-saté,

gyros, Mexicaans gehakt, noten, zalm of gamba’s.

Ze hebben zelfs complete pizza pannenkoeken.

Ze pronken en lonken. Ik zie ze voor me op m’n bord.

Ik hoor ze roepen: Neem mij! Nee, mij!

Kijk ik nog verder in de kaart? Of weet ik het

eigenlijk al. Dit is de pagina die speciaal voor mij is.

Boeren pannenkoek
Al ruim 25 jaar een succes. Met spek, ham, ui,
champignons, paprika en ananas
350 Boeren pannenkoek € 11,90
351 Boeren pannenkoek met rundvleesragoût € 14,90
352 Boeren pannenkoek met champignonragoût € 14,90
353 Boeren pannenkoek met kaas € 13,90

Ragoût
356 Naturel met rundvleesragoût € 9,50
357 Naturel met champignonragoût € 9,50

Italiaanse pannenkoeken
Met de ingrediënten uit de Italiaanse keuken
360 Pizza pannenkoek Margarita met kaas, € 8,40

Napolitaanse saus en Italiaanse kruiden
361 Pizza pannenkoek Ham met € 11,70

champignons, ham, kaas, Napolitaanse saus
en Italiaanse kruiden

362 Pizza pannenkoek Salami, met salami, kaas, € 12,60
paprika, champignons, Napolitaanse saus en
Italiaanse kruiden

363 Pizza pannenkoek Tonno met tonijn, kaas, € 13,60
champignons, ui, Napolitaanse saus en
Italiaanse kruiden

364 Pizza pannenkoek Hawaï met ham kaas, € 12,10
ananas, Napolitaanse saus en Italiaanse
kruiden

365 Pizza pannenkoek Bolognese met gehakt, € 13,30
champignons, paprika, kaas, Napolitaanse saus
en Italiaanse kruiden

366 Pizza pannenkoek Shoarma met € 15,60
champignons, kaas, Napolitaanse saus,
Italiaanse kruiden en knoflooksaus

Pannenkoeken uit verre landen
370 Indonesische satépannenkoek met stukjes € 13,30

kip, satésaus, atjar, gebakken uitjes, kroepoek
371 Shoarma pannenkoek met paprika, ui en € 13,30

knoflooksaus
372 Griekse pannenkoek met reepjes gyrosvlees, € 14,30

ui, tzatziki, feta, olijven en sla
375 Mexicaanse pannenkoek met gekruid gehakt, € 12,80

maïs, ui, garnering en tacosaus
376 Mexicaanse pannenkoek met kaas, gekruid € 14,80

gehakt, maïs, ui, garnering en tacosaus

Uit de zee
380 Gerookte zalm, prei, champignons en kaas € 13,60
381 Gerookte zalm, gesmolten Brie, ui en prei € 14,90
382 Gerookte zalm, gesmolten Brie, spinazie € 15,40

en kaas
383 Gerookte zalm, geitenkaas, tomaat en honing € 16,20
384 Gerookte zalm, pesto, mozzarella, kaas en € 16,50

Italiaanse kruiden
385 Scampi's pannenkoek met knoflook, kaas en € 13,80

chilisaus

Gemengde noten
390 Noten, appel, ananas en kaneelsuiker € 11,50
391 Noten, appel, rozijnen en kaneelsuiker € 11,60
392 Noten, appel, rozijnen, vanillesaus en € 13,10

kaneelsuiker
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Wie een
zoetekauw? Ik?!

Wow! Heerlijk, al die frisse zoete pannenkoeken

op één bladzijde. Ik ruik al de zoete lucht van

appels, ananassen, kersen en bananen.

Wellicht wat kaneel, rozijnen of gember om de smaak

nog voller te maken.

Dan lekker nog wat stroop en poedersuiker er op.

Eigenlijk hoort daar ook een likeurtje bij

om de smaak helemaal rond te maken.

En ook die staan er bij!

Let op:
in de kersen
kan een pit
voorkomen

Naturel
70 Naturel € 5,80
71 Poedersuiker € 5,80
72 Kaneelsuiker € 5,80
73 IJs, slagroom en poedersuiker € 9,20
74 IJs, slagroom en kaneelsuiker € 9,20
75 Boter en poedersuiker € 6,30
76 Boter en kaneelsuiker € 6,30
77 Aardbeienjam € 6,30
78 Honing € 6,30

Peer
79 Peer en poedersuiker € 8,00
80 Peer, ijs, slagroom en poedersuiker € 11,40

Appel
81 Appel en poedersuiker € 7,90
82 Appel en kaneelsuiker € 7,90
83 Appel, ijs, slagroom en poedersuiker € 11,30
84 Appel, ijs, slagroom en kaneelsuiker € 11,30
86 Appel, ananas en poedersuiker € 9,80
88 Appel, ananas, ijs, slagroom en poedersuiker € 13,10
91 Appel, banaan en poedersuiker € 10,00
92 Appel, banaan en kaneelsuiker € 10,00
93 Appel, banaan, ijs, slagroom en poedersuiker € 13,40
94 Appel, banaan, ijs, slagroom en kaneelsuiker € 13,40
96 Appel, kersen en poedersuiker € 11,40
97 Appel, kersen en kaneelsuiker € 11,40
98 Appel, kersen, ijs, slagroom en poedersuiker € 14,80

101 Appel, gember en poedersuiker € 9,70
103 Appel, gember, ijs, slagroom en poedersuiker € 13,10

Appel en Rozijnen
106 Appel, rozijnen en poedersuiker € 10,00
107 Appel, rozijnen en kaneelsuiker € 10,00
108 Appel, rozijnen, ijs, slagroom en poedersuiker € 13,40
109 Appel, rozijnen, ijs, slagroom en kaneelsuiker € 13,40
110 Appel, rozijnen, banaan en poedersuiker € 12,10

Kersen
111 Kersen en poedersuiker € 9,30
112 Kersen en kaneelsuiker € 9,30
113 Kersen, ijs, slagroom en poedersuiker € 12,70
114 Kersen, ijs, slagroom en kaneelsuiker € 12,70
116 Kersen, ananas en poedersuiker € 11,30
118 Kersen, ananas, ijs, slagroom en poedersuiker € 14,20
119 Kersen, chocoladesnippers, ijs, slagroom € 14,20

en poedersuiker

Banaan
121 Banaan en poedersuiker € 7,90
122 Banaan en kaneelsuiker € 7,90
123 Banaan, ijs, slagroom en poedersuiker € 11,30
124 Banaan, ijs, slagroom en kaneelsuiker € 11,30
126 Banaan, ananas en poedersuiker € 9,90
128 Banaan, ananas, ijs, slagroom en poedersuiker € 13,30
131 Banaan, gember en poedersuiker € 9,70
133 Banaan, gember, ijs, slagroom en poedersuiker € 13,10
138 Banaan, Pisang Ambon, ijs, slagroom en € 13,50

poedersuiker

= Indien voorradig

Rozijnen
141 Rozijnen en poedersuiker € 7,90
142 Rozijnen en kaneelsuiker € 7,90
143 Rozijnen, ijs, slagroom en poedersuiker € 11,30
144 Rozijnen, ijs, slagroom en kaneelsuiker € 11,30
146 Rozijnen, ananas en poedersuiker € 9,90
148 Rozijnen, ananas, ijs, slagroom en € 13,30

poedersuiker
151 Rozijnen, rum en poedersuiker € 10,10
153 Rozijnen, rum, ijs, slagroom en poedersuiker € 13,50
156 Rozijnen, Grand Marnier en poedersuiker € 10,10
158 Rozijnen, Grand Marnier, ijs, slagroom en € 13,50

poedersuiker

Gember
161 Gember en poedersuiker € 7,60
163 Gember, ijs, slagroom en poedersuiker € 11,00

Verse vruchten
166 Verse vruchten en poedersuiker € 8,80
168 Verse vruchten, ijs, slagroom en poedersuiker€ 12,20

Perzik
171 Perzik en poedersuiker € 8,80
173 Perzik, ijs, slagroom en poedersuiker € 12,10
176 Perzik, ananas en poedersuiker € 10,80
178 Perzik, ananas, ijs, slagroom en poedersuiker € 14,10

Ananas
181 Ananas en poedersuiker € 7,80
183 Ananas, ijs, slagroom en poedersuiker € 11,20

Verse aardbeien
186 Aardbeien en poedersuiker € 8,90
188 Aardbeien, ijs, slagroom en poedersuiker € 12,30
191 Aardbeien, aardbeienlikeur en poedersuiker € 11,10
193 Aardbeien, aardbeienlikeur, ijs, slagroom en € 14,50

poedersuiker

Frambozen
196 Frambozen en poedersuiker € 8,80
198 Frambozen, ijs, slagroom en poedersuiker € 12,20

Toevoegingen (apart bij te bestellen)
Warme chocoladesaus € 0,80
Chocolade mousse € 1,50
Warme vanillesaus € 0,80
Gele room € 1,50
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Voor de
liefhebbers van

hartig
Aha, kijk. Dit zijn meer mijn pannenkoeken.

Lekker met een basis van ham, vers gerookt spek of salami.

En daar dan allerlei combinaties mee.

Dan is het wel lekker als er kaas of een tomaatje is

meegebakken om het hartige nog beter

uit te laten komen. Dit wordt moeilijk kiezen.

Ze klinken allemaal lekker. Ik zie ze al voor me.

Wat ga ik doen? Neem ik die van de vorige keer?

Of doe ik mijn ogen dicht, wijs er zomaar

eentje aan en gaat dat dan mijn nieuwe

favoriete pannenkoek worden.

Spek
200 Spek € 8,00
201 Spek en ui € 8,50
202 Spek, ui en ananas € 10,00
203 Spek en prei € 8,50
204 Spek, prei en ananas € 10,00
205 Spek en kaas € 10,00
206 Spek, ui en kaas € 10,50
207 Spek, prei en kaas € 10,50
208 Spek, kaas en ananas € 11,50
209 Spek, champignons en kaas € 11,20
210 Spek, kaas en tomaat € 11,20
211 Spek en champignons € 9,20
212 Spek, champignons en ananas € 10,70
213 Spek, champignons en ui € 9,70
214 Spek, champignons en prei € 9,70
215 Spek, paprika en kaas € 11,00
216 Spek en rozijnen € 10,10
217 Spek, ui, kaas en ananas € 12,00
218 Spek, prei, kaas en ananas € 12,00
219 Spek, champignons, kaas en ananas € 12,70
220 Spek, kaas, tomaat en Italiaanse kruiden € 11,20
222 Spek, champignons, ui en kaas € 11,70
223 Spek, champignons, ui, kaas en kruidenboter € 13,50
224 Spek, champignons, prei en kaas € 11,70
225 Spek, champignons, prei, kaas en € 13,50

kruidenboter
226 Spek, champignons, prei, paprika en kaas € 12,70
227 Spek, paprika, prei en kaas € 11,50
228 Spek, paprika, ui en kaas € 11,50
229 Spek, paprika, prei, kaas en kruidenboter € 13,30
230 Spek, paprika, ui, kaas en kruidenboter € 13,30

Spek en zoet
270 Spek en appel € 10,10
271 Spek, appel en rozijnen € 12,20
272 Spek en gember € 9,80
273 Spek en ananas € 9,50
274 Spek en rozijnen € 10,10

Spek en ham
280 Spek, ham en kaas € 11,60
281 Spek, ham, ui en kaas € 12,10
282 Spek, ham, prei en kaas € 12,10

Ham
241 Ham en ui € 8,40
242 Ham en kaas € 9,90
243 Ham, ui en kaas € 10,40
244 Ham, kaas en ananas € 11,40
245 Ham, kaas en tomaat € 11,10
246 Ham, kaas en champignons € 11,10
247 Ham en prei € 8,40
248 Ham, prei en kaas € 10,40
249 Ham, champignons en ui € 9,60
250 Ham, champignons en prei € 9,60
251 Ham, ui en ananas € 9,90
252 Ham, prei en ananas € 9,90
253 Ham en champignons € 9,10
254 Ham, champignons en ananas € 10,60
255 Ham, kaas, tomaat, ui en Italiaanse kruiden € 11,60
256 Ham, kaas, tomaat en Italiaanse kruiden € 11,10
257 Ham, kaas, ui en Italiaanse kruiden € 10,40
258 Ham, kaas, prei en Italiaanse kruiden € 10,40
259 Ham, champignons, ui en kaas € 11,60
260 Ham, champignons, prei en kaas € 11,60
261 Ham, ui, kaas en ananas € 11,90
262 Ham, prei, kaas en ananas € 11,90
263 Ham, champignons, kaas en ananas € 12,60

Salami
290 Salami en kaas € 10,00
291 Salami, kaas en Italiaanse kruiden € 10,00
292 Salami, kaas en ananas € 11,50
293 Salami, kaas en tomaat € 11,20
294 Salami, kaas, tomaat en Italiaanse kruiden € 11,20
295 Salami, prei, champignons, paprika, kaas, € 14,20

ananas en Italiaanse kruiden
296 Salami, ui, champignons, paprika, tomaat, € 13,90

kaas en Italiaanse kruiden

Hartige pannenkoeken,

in verschillende variaties.

Heerlijk met een glas Grimbergen.
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Zonder kaas
geen pannenkoek?

Hier hebben ze me begrepen.

Iedere lekkere pannenkoek begint met kaas.

We zijn een land van gras, koeien, melk en dus... kaas.

Dat geeft een pannenkoek die traditionele smaak,

lekker met contrasten als prei, ham, ui,

tomaat, champignons, en ga zo maar door.

En wat te denken van buitenlandse bestsellers als

Brie (gesmolten natuurlijk) en geitenkaas.

En dan afgemaakt met gerookte zalm.

Die verfijnde smaken samengebracht

in één pannenkoek.

Daar moet gewoon een wijntje bij.

Belegen kaas
300 Kaas € 7,80
301 Kaas en champignons € 9,00
302 Kaas en prei € 8,30
303 Kaas, prei en tomaat € 9,50
304 Kaas, prei, tomaat en Italiaanse kruiden € 9,50
305 Kaas, prei en champignons € 9,50
306 Kaas, prei, champignons en kruidenboter € 11,30
307 Kaas en ananas € 9,30
308 Kaas, ui en ananas € 9,80
309 Kaas, prei en ananas € 9,80
310 Kaas, tomaat en ananas € 10,50
311 Kaas, champignons en ananas € 10,60
312 Kaas, ui, champignons en ananas € 11,00
313 Kaas, prei, champignons en ananas € 11,00
314 Kaas, tomaat, ui en ananas € 11,00
315 Kaas, tomaat, prei en ananas € 11,00
316 Kaas en gember € 9,60
317 Kaas en paprika € 8,80
318 Kaas en ui € 8,30
319 Kaas en tomaat € 9,00
320 Kaas, tomaat en ui € 9,50
321 Kaas, tomaat, ui en Italiaanse kruiden € 9,50
322 Kaas, ui en champignons € 9,50
323 Kaas, ui, champignons en kruidenboter € 11,30
324 Kaas, paprika, prei en tomaat € 10,50
325 Kaas, ui en paprika € 9,30
326 Kaas, prei en paprika € 9,30
327 Kaas, paprika en champignons € 10,00
328 Kaas, paprika, champignons, ui, tomaat en € 11,70

Italiaanse kruiden
329 Kaas, paprika, champignons, prei, tomaat en € 11,70

Italiaanse kruiden
330 Kaas, paprika en tomaat € 10,00
331 Kaas, paprika, ui, tomaat en Italiaanse kruiden € 10,50

Gorgonzola
333 Gorgonzola, peer en cranberry compote € 13,70
334 Gorgonzola, Brie, Mozzarella en belegen kaas € 15,00

Mozzarella
335 Mozzarella, tomaat, pesto, Italiaanse kruiden € 12,60
336 Mozzarella, zalm, tomaat, pesto € 16,60

en Italiaanse kruiden
337 Mozzarella, zalm, spinazie, Italiaanse kruiden € 15,00
338 Toscaanse pannenkoek, met Mozzarella, € 14,20

zwarteolijven, ham, tomaat en Italiaanse
kruiden

Gesmolten Brie
340 Brie, prei en ananas € 11,80
341 Brie, ham, prei en ananas € 13,90

Geitenkaas
345 Geitenkaas, noten en honing € 12,80
346 Geitenkaas, spek, tomaat en honing € 14,20
347 Geitenkaas, appel, spek en honing € 15,10

Zie ook lekkere combinaties met gerookte zalm op onze
specialiteitenpagina.

Wijntips
Onze kaaspannenkoeken smaken extra lekker met
onze speciaal geselecteerde huiswijnen.
570 Droge witte huiswijn € 3,20
575 Zoete witte huiswijn € 3,20
580 Rode huiswijn € 3,20
590 Rosé € 3,20

Deze wijnen zijn ook per fles verkrijgbaar.
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