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Voorgerechten
408
408
408
408

kinder tomatensoepje					
kinder uiensoepje						
kinder erwtensoepje*						
kinder seizoenssoepje						

				
409 stokbrood met kruidenboter
410
411
412
413

tomatensoep							
met kaas
uiensoep met spekjes en een toastje
erwtensoep met worst* 					
en spek*
erwtensoep met worst, roggebrood

gout 			
415 pasteitje met champignonra
t 				
416 pasteitje met rundvleesragou
594 pasteitje met wildragout*					

*) indien voorradig

Kinderpannenkoeken
l met een
Deze pannenkoeken zijn allemaa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
47

verrassing voor kinderen.

Poedersuiker						
Stroop							
Jam 								
Honing 							
Appel en poedersuiker 				
Ananas en poedersuiker 				
Perzik en poedersuiker 				
Slagroom, ijs en poedersuiker			
Rozijnen en poedersuiker 				
Aardbeien en poedersuiker* 				
Spek en stroop 						
Kaas 								
Kaas en tomaat 							
Nutella							
Champignonragout 					
Vleesragout 						
Banaan en poedersuiker 				
Kersen en poedersuiker 				
Ham en kaas 						

er (± 12 stuks)
Poffertjes met boter en poedersuik
uiker			
Peuterpannenkoekje met poeders
ng je 2 tolmunten.
Bij de kinderpannenkoek ontva
(tot en met 12 jaar)
zoeken.
Hiervoor kun je een cadeautje uit
ren voor grotere cadeaus!
Je kan natuurlijk ook munten spa

*) indien voorradig

Naturelpannenkoeken
21
22
23
24
25
26
27
28

29

poedersuiker 						
kaneelsuiker						
stroop							
ijs, slagroom en poedersuiker				
boter en poedersuiker					
jam								
honing							
boter, poedersuiker en citroensap			
poffertjes met boter en poersuiker

Ananaspannenkoeken

(± 24 stuks)

30 ananas en poedersuiker 					
er			
ananas, ijs, slagroom en poedersuik
31
er 				
32 ananas, appel en poedersuik
poedersuiker 		
33 ananas, appel, ijs, slagroom en
er 				
34 ananas, banaan en poedersuik
en poedersuiker		
35 ananas, banaan, ijs, slagroom
er 				
36 ananas, rozijnen en poedersuik
en poedersuiker		
37 ananas, rozijnen, ijs, slagroom
38 ananas en spek 							
39 ananas, spek en ui 						
40 ananas en kaas 							
ananas, ham en kaas						
41

Appelpannenkoeken
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

appel en stroop							
appel en poedersuiker 						
appel en kaneelsuiker 							
			
appel, ijs, slagroom en poedersuiker
appel, rozijnen en poedersuiker 				
edersuiker 		
appel, rozijnen, ijs, slagroom en po
en kaneelsuiker
appel, stoofpeer, kaneelijs, slagroom
appel, spek en stroop 						
appel, gember en poedersuiker 				
edersuiker 		
appel, gember, ijs, slagroom en po
appel, ananas en poedersuiker 				
ersuiker 		
appel, ananas, ijs, slagroom en poed
appel en kaas 								
appel, kaas en ananas 							
appel, banaan en poedersuiker 				
edersuiker 		
appel, banaan, ijs, slagroom en po
appel, kersen en poedersuiker 				
ersuiker		
appel, kersen, ijs, slagroom en poed
appel en bloedworst 						
			
appel, gemengde noten en honing

Gemberpannenkoeken
80
81
82
83
84
85
86
87

gember en poedersuiker 					
er 			
gember, ijs, slagroom en poedersuik
gember, appel en poedersuiker 				
edersuiker			
gember, appel, ijs, slagroom en po
				
gember, banaan en poedersuiker
edersuiker
gember, banaan, ijs, slagroom en po
gember en kaas 							
gember en spek 							

Rozijnenpannenkoeken
90
91
92
93
94
95
96
97
98

rozijnen en poedersuiker 					
er 			
rozijnen, ijs, slagroom en poedersuik
				
rozijnen, gember en poedersuiker
edersuiker			
rozijnen, gember, ijs, slagroom en po
uiker			
rozijnen, grand marnier en poeders
rozijnen, rum en poedersuiker					
rozijnen, appel en poedersuiker				
edersuiker		
rozijnen, appel, ijs, slagroom en po
rozijnen en spek							

Banaanpannenkoeken
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

banaan en poedersuiker 						
banaan en stroop 							
banaan en kaneelsuiker 						
er 			
banaan, ijs, slagroom en poedersuik
				
banaan, rozijnen en poedersuiker
edersuiker 		
banaan, rozijnen, ijs, slagroom en po
				
banaan, advocaat en poedersuiker
poedersuiker 		
banaan, advocaat, ijs, slagroom en
en poedersuiker
banaan, pisang ambon, ijs, slagroom
banaan, ananas en poedersuiker 				
edersuiker 		
banaan, ananas, ijs, slagroom en po
					
banaan, gember en poedersuiker
edersuiker		
banaan, gember, ijs, slagroom en po
uiker 			
banaan, chocoladesaus en poeders
en poedersuiker
banaan, chocoladesaus, ijs, slagroom

Kersenpannenkoeken
130
131
132
133
134
135
136
137

kersen en poedersuiker 						
kersen en stroop 					
kersen en kaneelsuiker 				
er 				
kersen, ijs, slagroom en poedersuik
kersen, ananas en poedersuiker 					
dersuiker			
kersen, ananas, ijs, slagroom en poe
kersen, appel en poedersuiker 					
dersuiker 			
kersen, appel, ijs, slagroom en poe

eken

Gemengde vruchtenpannenko
160
161
162
163
164
165

vruchten en poedersuiker 						
er 				
vruchten, ijs, slagroom en poedersuik
er 			
vruchten, advocaat en poedersuik
poedersuiker		
vruchten, advocaat, ijs, slagroom en
er					
vruchten, gele room en poedersuik
en poedersuiker
vruchten, gele room, ijs, slagroom

Perzikpannenkoeken
180
181
182
183
184
185
186
187

perzik en poedersuiker 							
er 				
perzik, ijs, slagroom en poedersuik
				
perzik, advocaat en poedersuiker
dersuiker 		
perzik, advocaat, ijs, slagroom en poe
perzik, ananas en poedersuiker 					
dersuiker 			
perzik, ananas, ijs, slagroom en poe
perzik, ananas, gele room						er
m en poedersuik
perzik, ananas, gele room, ijs, slagroo

Aardbeienpannenkoeken

						
200 aardbeien en poedersuiker*
poedersuiker* 			
201 aardbeien, ijs, slagroom en
en poedersuiker* 			
202 aardbeien, aardbeienlikeur
, ijs, slagroom en poedersuiker*
203 aardbeien, aardbeienlikeur
dersuiker* 					
204 aardbeien, gele room en poe
room en poedersuiker*		
205 aardbeien, gele room, ijs, slag
*) indien voorradig

Bramenpannenkoeken
210
211

bramen en poedersuiker 						
er 				
bramen, ijs, slagroom en poedersuik

Frambozenpannenkoeken
220
221

frambozen en poedersuiker 					
suiker 			
frambozen, ijs, slagroom en poeder

Likeurpannenkoeken

230 rum en poedersuiker 						
rum, rozijnen en poedersuiker 					
231
poedersuiker 			
232 rum, rozijnen, ijs, slagroom en
er 					
233 grand marnier en poedersuik
poedersuiker 			
234 grand marnier, rozijnen en
slagroom en poedersuiker		
235 grand marnier, rozijnen, ijs,
dersuiker 			
236 pisang ambon, banaan en poe
slagroom en poedersuiker			
237 pisang ambon, banaan, ijs,
en poedersuiker* 			
238 aardbeienlikeur, aardbeien
ijs,slagroom en poedersuiker*
239 aardbeienlikeur, aardbeien,
*) indien voorradig

Spekpannenkoeken
250 spek en stroop 						
spek, ui en stroop 						
251
252 spek, ui en ananas 						
253 spek, prei en stroop 						
254 spek, prei en ananas 					
255 spek en kaas 						
256 spek, ui en kaas 						
257 spek, prei en kaas 						
258 spek, kaas en ananas 					
259 spek, ui, kaas en ananas 					
260 spek, prei, kaas en ananas 				
				
261 spek, champignons en kaas
ananas 			
262 spek, champignons, kaas en
263 spek, kaas en tomaat 					
o 				
264 spek, kaas, tomaat en oregan
265 spek en champignons 					
as 					
266 spek, champignons en anan
267 spek, champignons en ui 					
as 				
268 spek, champignons, ui en ka
en kruidenboter 		
269 spek, champignons, ui, kaas
`			
270 spek, champignons en prei
spek, champignons, prei en kaas 				
271
as en kruidenboter
272 spek, champignons, prei, ka
prika en kaas 		
273 spek, champignons, prei, pa
274 spek, paprika en kaas 					
				
275 spek, paprika, prei en kaas
276 spek, paprika, ui en kaas 					
kruidenboter 		
277 spek, paprika, prei, kaas en
idenboter 			
278 spek, paprika, ui, kaas en kru
279 spek en gember 						
280 spek en rozijnen 						
spek en zuurkool*						
281
				
282 spek, champignons, ui en ham
283 spek, ui, paprika en ham 					
en ananas			
284 spek, champignons, ui, ham
anas 			
285 spek, ui, paprika, ham en an
*) indien voorradig

Kaaspannenkoeken
290 kaas 								
291 kaas en champignons 					
292 kaas en prei 						
293 kaas, prei en tomaat 					
no 				
294 kaas, prei, tomaat en orega
295 kaas, prei en champignons 				
kruidenboter 		
296 kaas, prei, champignons en
297 kaas en ananas 						
298 kaas, ui en ananas 					
299 kaas, prei en ananas 					
300 kaas, tomaat en ananas 				
as 				
301 kaas, champignons en anan
anas 			
302 kaas, ui, champignons en an
ananas 		
303 kaas, prei, champignons en
				
304 kaas, tomaat, ui en ananas
				
305 kaas, tomaat, prei en ananas
306 kaas en gember 						
307 kaas, ui, prei 						
308 kaas en paprika 						
309 kaas en ui 							
310 kaas en tomaat 						
kaas, tomaat en ui 					
311
				
312 kaas, tomaat, ui en oregano
313 kaas, ui, champignons 					
idenboter		
314 kaas, ui, champignons en kru

Hampannenkoeken

320 ham en stroop						
321 ham, ui en stroop 						
322 ham en kaas 						
323 ham, ui en kaas 						
324 ham, kaas en ananas					
325 ham, kaas en tomaat 					
326 ham, kaas en champignons				
327 ham en prei 						
328 ham, prei en kaas 						
gano 			
329 ham, kaas, tomaat, ui en ore
oregano			
330 ham, kaas, tomaat, prei en
331 ham, kaas, ui en oregano 				
				
332 ham, kaas, prei en oregano
333 ham, champignons en ui 				
334 ham, champignons en prei 				
as 				
335 ham, champignons, ui en ka
kaas 			
336 ham, champignons, prei en
337 ham, ui en ananas 					
338 ham, prei en ananas 					
339 ham, ui, kaas en ananas 				
340 ham, prei, kaas en ananas 				
341 ham en champignons 					
as 				
342 ham, champignons en anan
ananas 			
343 ham, champignons, kaas en

Champignonpannenkoeken
350 champignons 								
champignons en ui 								
351
champignons en prei							
352
champignons en ananas 						
353
champignons, prei en ananas 					
354
champignons, ui en ananas 						
355
champignons en ham 						
356
champignons, ham, ui en kaas 					
357
champignons, ham, prei en kaas 						
358
champignons, ham en ananas 						
359
ananas 				
360 champignons, ham, kaas en
champignons, kaas en ananas 					
361
champignons, paprika en kaas 						
362
en oregano 			
champignons, paprika, kaas, tomaat
363
aat en oregano 		
champignons, paprika, kaas, ui, tom
364
tomaat en oregano 		
champignons, paprika, kaas, prei,
365
champignons en spek 						
366
champignons, spek, ui en kaas 					
367
idenboter 			
champignons, spek, ui, kaas en kru
368
Paprikapannenkoeken
370 paprika en kaas 							
paprika, prei, kaas en tomaat 					
371
paprika, ui en kaas 							
372
paprika, prei en kaas 						
373
paprika, champignons en kaas 					
374
en oregano 			
paprika, champignons, kaas, tomaat
375
aat en oregano			
paprika, champignons, kaas, ui, tom
376
tomaat en oregano 		
paprika, champignons, kaas, prei,
377
paprika, kaas en tomaat 						
378
paprika, kaas, ui en tomaat 						
379
oregano 				
380 paprika, kaas, ui, tomaat en
paprika, spek en kaas 						
381
ter 				
paprika, spek, ui, kaas en kruidenbo
382
nboter 				
paprika, spek, prei, kaas en kruide
383
Boerenpannenkoeken
boerenpannenkoek 							
385
en ananas) 			
(spek, ham, ui, champignons, paprika
ragout 				
boerenpannenkoek met rundvlees
386
onragout 			
boerenpannenkoek met champign
387
boerenpannenkoek met kaas 					
388

Salamipannenkoeken
393 salami en kaas 								
394 salami, kaas en oregano 							
395 salami, kaas en ananas 							
396 salami, kaas en tomaat 							
gano 					
397 salami, kaas, tomaat en ore
prika, kaas, ananas en oregano
398 salami, prei, champignons, pa
prika, tomaat, kaas en oregano 		
399 salami, ui, champignons, pa
Diverse pannenkoeken
389 rundvleesragout 								
390 champignonragout 								
goulash 									
391
oter 						
392 rijst, bruine suiker en roomb
prika) en knoflooksaus 			
400 shoarmavlees (met stukjes pa
(ook lekker met kaas)
is, sla, tomaat en tacosaus)		
401 mexicaanse (gehakt, ui, ma
(ook lekker met kaas)
402 ajam pangang 								
in zoetzure saus)
(stukjes kip, ananas, paprika en ui
403 chili con carne* 								
i en ‘n griekse salade) 			
404 griekse (gyrosvlees, ui, tzatzik
ar en kroepoek) 				
405 kipsaté (gegarneerd met atj
406 pizzapannenkoek tonijn 							
iden en olijven)
(tomatensaus, kaas, italiaanse kru
407 pizzapannenkoek hawaii 							
en italiaanse kruiden)
(ham, kaas, ananas, tomatensaus
rensaus *					
590 wildragout, peer en preiselbee
vanillesaus					
603 appel, peer, kaneelsuiker en
honing					
605 fêta, spek, pijnboompitten en
m, vanillesaus en poedersuiker
609 stroopwafelstukjes, ijs, slagroo
610 zeevruchten met een sausje						
619 brie, walnoten en honing							
620 brie, spek en prei								
i, kaas en knoflooksaus			
621 shoarma, champignons, pre
honing					
633 spek, appel, geitenkaas en
kaas en honing				
634 spek, pijnboompitten, geiten
*) indien voorradig

