Menukaart
voor afhalen

Voor de kinderen*

* inclusief speelgoed uit de schatkist
Kinderpannenkoek naturel
Kinderpannenkoek appel
Kinderpannenkoek rozijnen
Kinderpannenkoek kaas
Kinderpannenkoek spek
Kinderpannenkoek Nutella
Friet met kroket
Friet met knakworst

Naturelpannenkoeken

Kinderpannenkoek naturel
Naturelpannenkoek met suiker
Naturelpannenkoek met kaneelsuiker
Naturelpannenkoek met gember
Naturelpannenkoek met ‘Lunterse jongens’
Naturelpannenkoek met krenten en rozijnen
Naturelpannenkoek met gemengde noten en honing

Appelpannenkoeken

Appelpannenkoek met kaneelsuiker
Appelpannenkoek met banaan en suiker
Appelpannenkoek met ananas en suiker
Appelpannenkoek met spek
Appelpannenkoek met rozijnen
Appelpannenkoek met spek en rozijnen
Appelpannenkoek met spek en kaas
Appelpannenkoek met warme kersen
Appelpannenkoek met toffee en hangop

Zoete pannenkoeken

Pannenkoek ananas, banaan, rozijn en suiker
Pannenkoek Nutella
Pannenkoek Nutella, banaan en nootjes

Hartige pannenkoeken

Spekpannenkoek
Spekpannenkoek met kaas
Spekpannenkoek met kaas, ham en champignons
Spekpannenkoek met champignons

€ 5,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 7,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 5,25
€ 5,25

€ 5,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 8,75
€ 9,75
€ 9,25
€ 11,00

€ 8,75
€ 9,75
€ 9,75
€ 9,75
€ 9,75
€ 10,50
€ 10,50
€ 11,50
€ 12,50

€ 11,00
€ 9,50
€ 11,50

€ 9,50
€ 10,50
€ 11,50
€ 10,50

Spekpannenkoek met kaas en ham
Spekpannenkoek met kaas en champignons
Spekpannenkoek met kaas, paprika en ui
Spekpannenkoek met kaas, ui en champignons
Spekpannenkoek met tomaat en champignons
Spekpannenkoek met rozijnen

€ 11,50
€ 11,00
€ 11,50
€ 11,50
€ 11,00
€ 10,50

Hampannenkoek met kaas
Hampannenkoek met kaas en ananas
Hampannenkoek met kaas en champignons
Hampannenkoek met kaas, salami en tomaat
Hampannenkoek met prei en kaas

€ 10,50
€ 11,50
€ 11,00
€ 11,00
€ 10,50

Salamipannenkoek met kaas
Salamipannenkoek met kaas en ananas
Salamipannenkoek met champignon
Salamipannenkoek met kaas, champignons en ui

€ 10,50
€ 11,50
€ 10,50
€ 11,50

Specialiteiten

Pannenkoek van de maand
Mexicaanse pannenkoek gekruide kip, groenten,
ijsbergsla en tomatensalsa
Oosterse pannenkoek kip, satésaus, atjar,
geroosterde uitjes en kroepoek
Vegetarische pannenkoek geitenkaas, gemengde sla,
biet, gepofte ui, peer en noten
Griekse pannenkoek kip gyros, ijsbergsla, tzatziki,
tomaat, rode ui en komkommer
Vispannenkoek gerookte zalm, roomkaas,
prei en gebakken ei
Boerenpannenkoek ham, spek, ui, champignons,
kaas, tomaat en paprika
Italiaanse boerenpannenkoek ham, spek, ui, kaas,
tomaat, paprika en Italiaanse kruiden
Briepannenkoek honing, geroosterde noten en rucola
Vier soorten kaaspannenkoek blauwe kaas, brie,
belegen kaas en geitenkaas
Pannenkoek pulled pork, Hollandse sla, koolsla,
rode ui en huisgemaakte BBQ-saus
Pannenkoek carpaccio, gemengde sla, mayonaise,
parmezaan, rucola, rode ui en pestodressing

€ 12,50
€ 14,00
€ 15,00
€ 15,50
€ 14,50
€ 15,50
€ 14,00
€ 14,50
€ 14,00
€ 15,50
€ 15,00
€ 15,50

Onze pannenkoeken kunnen ook glutenvrij en lactosevrij
worden gebakken. Alle pannenkoeken worden
geserveerd met poedersuiker & stroop.

Voorgerechten

Ovenvers broodje met kruidenboter en aioli
Carpaccio van lendebiefstuk met parmezaan,
mayonaise, ui, kruidencompote en croutons
Nachos met cheddar, tomatensalsa & jalapeños *
Nachos met pulled pork, cheddar & jalapeños *
* dit moet thuis nog even in de oven

€ 4,75
€ 10,50
€ 6,75
€ 9,75

Salades

Alle salades worden geserveerd met brood.
Salade met geitenkaas, gepofte ui, biet,
peer en amandelen
Caesarsalade met huisgerookte kip, spek,
parmezaan , ei en ansjovis
Salade carpaccio met parmezaan, pestodressing,
rode ui en croutons
Oosterse zalmsalade met wasabimayonaise,
komkommer, radijs, kroepoek en sesam

€ 11,50
€ 10,50
€ 12,00
€ 13,00

Hoofdgerechten

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met rauwkost en friet
Hamburger van 100% rundvlees met tomatensalsa,
€ 13,50
Hollandse sla, ui, augurk en tomaat
XL-burger met tomatensalsa, Hollandse sla, ui,
€ 16,50
augurk en tomaat
Kipburger met smokey hot cocktailsaus,
€ 13,50
Hollandse sla, ui, augurk en tomaat
XL-kipburger met smokey hot cocktailsaus,
€ 16,50
Hollandse sla, ui, augurk en tomaat
Saté van kippendij met atjar, cassavechips,
€ 15,00
geroosterde uitjes en nootjes
Oosters gelakte spareribs
€ 15,50
Pittig gelakte spareribs
€ 16,00

Zoetigheden

Appeltaart
Muffin toffee
Muffin Nutella

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

