
voorgerechten pannenkoeken

desserts

Salades

CHURROS  |   6.50
Chocodip, kaneelsuiker, slagroom

APPELTAART  |   5.00 
slagroom  |   5.50 
slagroom, vanille-ijs   |   6.95

DIERENBEKER  |   4.95
Vanille-ijs, slagroom  

stel zelf je pannenkoek samen

vegetarisch

mits voorradig 

te bestellen met witte rijst  
i.p.v. een pannenkoek

*

PANNENKOEKEN SPECIALITEITEN 

Caesar salade  |   16.50
Crispy chicken, Parmezaan, ei, croutons, 
salade mix, Caesar dressing

geitenkaas salade  |   16.50
Geitenkaas, appelfrietjes, notenmelange, 
honing, balsamico dressing, salade mix

Heeft u een allergie? 
Laat het ons weten!

beslagkeuze-Allergie
Heeft u een lactose-, gluten- en/of notenallergie? 

Laat het ons dan weten, dan bakken wij uw 
pannenkoek met uiterste zorgvuldigheid in een aparte 

pan en serveren wij uw pannenkoeken 
op een rood bord. 

Het beslag is op basis van boekweitmeel, aangemengd 
met sojamelk en is lactosevrij en glutenarm. 

Al onze pannenkoeken worden gebakken in sojaolie.

| Meerprijs 1.50

MEXICAANSE  |   16.95
Kruidig gehakt, tomaat, maïs, champignons, 
paprika, uien, tomaat, kidney beans, 
ijsbergsla, kaas, tortillachips, crème fraîche, 
guacamole

NEW YORKER  |   17.50
Angus burgers, gebakken ei, augurk, kaas, 
tomaten, ijsbergsla, krokante uienringen, 
cocktailsaus

miss leggs  |   16.50
Beenham van de plaat, kaassalade, 
honing-mosterdsaus

aberdeen  |   17.50
Gerookte zalm, salade, citroen, 
mosterd-dille dressing

ITALIAANSE|   17.50
Rundercarpaccio, salade, kappertjes, 
pestomayonaise, rode ui, Parmezaan, 
zongedroogde tomaat, pittenmix

VELUWE  |   15.95
Pulled paddenstoelen gekruid, meegebakken 
kaas, groene bladsla, Parmezaan, 
truffelmayonaise   

Topper  |   15.95
Meegebakken spinazie, geitenkaas, rozijnen, 
dukkah, honing 

sevilla  |   16.50
Abrikozen warm van de plaat, pecannoten, 
Licor 43, latte macchiato-ijs

VALLICELLA  |   16.50
Meegebakken kaas, Coppa di Parma ham, 
tomaten, rucola, rode pesto, Parmezaan 

GOLIATH  |   16.95
Spek, ham, kaas, uien, champignons, 
paprika, bieslook

JAGERSHUYS  |   16.50
Spek, ham, uien, paprika, champignons, 
currysaus, peterselie

EGYPTISCHE  |   16.95
Meegebakken shoarma van scharrelkip, 
salade, knoflooksaus

INDISCHE  |   16.95
3 Ajam saté van kippendijen, gado gado 
salade, seroendeng, gebakken uitjes, 
kroepoek, satésaus

TEXAS  |   17.50
Rib Fingers (spare ribs zonder bot), coleslaw, 
ijsbergsla, rode ui, gebakken uitjes, 
barbecuesaus

java  |   17.50
3 Heerlijke Indische gerechten: ajam opor, 
rendang en sambal telor, geserveerd met 
Gado Gado salade, kroepoek

FRANSE  |   15.95
Meegebakken appel, rozijnen, kaneel-ijs, 
slagroom 

Zomerkoning  |   16.50
Verse Hollandse aardbeien, vanille-ijs, 
meringue, slagroom, crème Anglaise

Conference  |   15.95
Warme gekarameliseerde peren van de 
plaat, dadels, blauwe kaas, walnoten, 
hazelnootsiroop

Pannenkoek van de maand* 

Elke maand verrast ons keukenteam 
je opnieuw met 

een overheerlijke pannenkoek!
Pannenkoek met poedersuiker of stroop 7.50
Pannenkoek met aardbeienjam of 
honing            7.95

carpaccio  |   15.50
Rundercarpaccio, Parmezaan, rucola, 
rode ui, kappertjes, zongedroogde tomaat, 
pestomayonaise, pittenmix

Caprese  |   9,50
Verse Mozzarella, Roma tomaten, rucola, 
zeezout, groene pesto olie

ZALm  |   15.50 
Gerookte zalm, kappertjes, rode ui, ijsbergsla,  
mosterd-dille dressing

DAGSOEP  |   7.50
Met bijpassende garnituur

BOL VAN MENNO  |   6.50
Verse broodbol van Menno, om te delen, 
kruidenboter

CALAMAReS  |   11.50
Home made inktvisringen, aioli, limoen

hollandse aardbeien  |   8.50
Verse Hollandse aardbeien, slagroom, vanille-ijs, 
crème Anglaise

Dame Blanche  |   8.50
Vanille-ijs, Oreo crumble, chocoladesaus, slagroom

SUNDAe  |   7.50
Vanille-ijs, karamel of aardbeiensaus, 
nootjes, slagroom

Stel zelf je pannenkoek samen uit onderstaande 
ingrediënten. Genoemde prijzen zijn per één 
ingrediënt. Onze pannenkoeken zijn 
± 30 cm doorsnee. 

Basis Pannenkoek   7.50

Per ingrediënt
Banaan, Rozijnen, Appel, 
Champignons, Tomaat 2.75

Ham, Paprika, Gember, 
Verse Ananasringen meegebakken 2.95

Kaas, Spek, Beenham  3.50

Uien, Slagroom, Knoflooksaus,  
Chocoladesaus, Satésaus 1.50

Per bol 
Vanille-ijs, Aardbeien-ijs, Kaneel-ijs 2.00

Per ingrediënt
Grand Marnier, Bruine rum  4.50

Boerenjongens (rozijnen met brandewijn) 6.50

Bakje Aardbeien 4.50


