
VOORGERECHTEN

SALADES

DESSERTS

KINDERPANNENKOEKEN
Met poedersuiker of stroop               6.1 
Met jam, honing of nutella                7.3 
Met spek of kaas               8.85 
Met banaan, appel of rozijnen               8.6

PANNENKOEKEN
Met poedersuiker of stroop                          7.5
Met aardbeienjam of honing                    7.95

STEL ZELF SAMEN
Stel zelf je pannenkoek samen uit 
onderstaande ingrediënten. 

Genoemde prijzen zijn per één ingrediënt.
 
Onze pannenkoeken zijn 
± 30 cm doorsnee. 

Basis Pannenkoek                   7.5 

Per ingrediënt 
Banaan, Rozijnen, Appel, 
Champignons, Tomaat              2.75 
Ham, Paprika, Gember, 
Verse Ananasringen meegebakken         2.95 
Kaas, Spek, Beenham                 3.5 
Uien, Slagroom, Knoflooksaus,  
Chocoladesaus, Satésaus                1.5

Ijs - Per bol 
Vanille-ijs, Aardbeienijs, Kaneelijs                  2

Drank - Per ingrediënt 
Grand Marnier, Bruine rum                4.5 
Boerenjongens 
(rozijnen met brandewijn)                6.5

SPECIALITEITEN

ETON MESS | 8.5

Stoofpeertjes, speculaascrumble, 

witte chocolade, meringue, geslagenroom

CHOCODROOM | 8.5

Chocolademousse, Oreo Crumble, 

witte chocolade ijs, coulis van rood fruit

SUNDAE | 7.5

Vanille-ijs, karamel- OF aardbeiensaus, 

nootjes, slagroom

DIERENBEKER | 5.95

Vanille-ijs in een verrassingsbeker

CHURROS | 6.5

Chocodip, kaneelsuiker, slagroom

HONING NOTENTAART | 5.95

met karamelsaus, slagroom

APPELTAART | 5.95

met slagroom

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 ei, 

is lactosevrij en glutenarm. 

Al onze pannenkoeken worden 
gebakken in sojaolie.

| meerprijs 1.5

MEXICAANSE | 16.95

Kruidig gehakt, tomaat, maïs, champignons, 

paprika, uien, tomaat, kidney bonen, ijsbergsla,

kaas, tortillachips, crème fraîche, guacamole

NEW YORKER | 17.5

Angus burgers, gebakken ei, augurk, kaas, 

tomaten, ijsbergsla, krokante uienringen, 

cocktailsaus

WILDSTOOF |16.95

Meegebakken appel, stoofpotje van wild zwijn en 

hert, cranberry compote

ITALIAANSE | 17.5

Rundercarpaccio, rucola, kappertjes, 

pestomayonaise, rode ui, Parmezaan, 

zongedroogde tomaat, pittenmix

VELUWE | 15.95  

Pulled paddenstoelen gekruid, 

meegebakken kaas, groene bladsla, 

Parmezaan, truffelmayonaise

TANTE JUUL | 15.95

Bospaddenstoelen ragout, Italiaanse kruiden, 

meegebakken courgette - uien - champignons, 

peterselie

GOLIATH | 16.95

Spek, ham, kaas, uien, champignons, 

paprika, bieslook

JAGERSHUYS | 16.95

Spek, ham, uien, paprika, champignons, 

currysaus, peterselie

EGYPTISCHE |16.95

Meegebakken shoarma van scharrelkip, 

salade, knoflooksaus

TEXAS | 17.5

Rib Fingers (spare ribs zonder bot), coleslaw, 

ijsbergsla, rode ui, gebakken uitjes, barbecuesaus

INDISCHE | 16.95

3 Ajam saté van kipfilet, gado gado salade, 

seroendeng, gebakken uitjes, kroepoek, satésaus

JAVA | 17.5

3 Heerlijke Indische gerechten: ajam opor, 

rendang en sambal telor, geserveerd met Gado 

Gado salade, kroepoek

FRANSE | 15.95

Meegebakken appel, rozijnen, 

kaneelijs, slagroom 

CONFERENCE | 16.5

Warme gekarameliseerde peren, dadels, blauwe 

kaas, walnoten, hazelnootsiroop

CARPACCIO | 14.5

Rundercarpaccio, Parmezaan, rucola,

rode ui, kappertjes, zongedroogde tomaat, 

pestomayonaise, pittenmix

PASTEITJE | 14.5

Twee bladerdeeg pasteitjes, 

bospaddenstoelen ragout, peterselie 

OF wildstoof en cranberry compote |13.50

DAGSOEP | 7.5

Met bijpassend garnituur

BROODJE | 5

Vers afgebakken brood, Jagerboter

CAESAR SALADE | 16.5

Crispy chicken, Parmezaan, ei, croutons, 

salade mix, Caesar dressing

GEITENKAAS SALADE | 16.5

Geitenkaas, appelfrietjes, notenmelange, 

honing, balsamico dressing, salade mix

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

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

Vegetarisch


