
Voorgerechten 

Soepen 

Soep van de dag met stokbrood 

Salades 

Stokbrood met kruidenboter 
Schaaltje met rauwkost 

Pannenkoeken 

Extra garnituur bij de pannenkoek 

Schaaltje slagroom 
Per extra bolletje ijs 

Zoete pannenkoek 

Naturel 
Appel 
Ananas 
Rozijnen 
Krenten 
Banaan 
Honing 
Appel, rozijnen (stukjes kaneel, suiker) 
Boerenjongens: rum/rozijn dressing 
Banketbakkersroom en fruit 
Verschrikkelijk: banaan, advocaat, slagroom 

€4,95 

€3,25 

€3,25 

€0,95 

€1,25 

€8,00 

€9,50 

€9,50 

€9,50 

€9,50 

€9,50 

€9,50 

€10,25 

€11,25 

€11,95 

€12,95 

• Met al deze ingrediënten kunt u ook zelf uw pannenkoek samenstellen,
de prijs per extra ingrediënt is €1,00

• Al deze pannenkoeken zijn ook in een kleiner formaat verkrijgbaar,
deze is €0,50 goedkoper



€13,00
€15,50
€15,50
€15,50
€15,50
€6,00

€9,50
€9,50
€9,50
€9,00
€9,00
€9,50
€9,00€9,00
€9,00
€10,50
€10,50
€10,50
€10,50
€10,50
€10,50€10,50
€12,00
€13,95

€14,95

•  Met al deze ingrediënten kunt u ook zelf uw pannenkoek samenstellen,
   de prijs per extra ingrediënt is €1,00
•  Al deze pannenkoeken zijn ook in een kleiner formaat verkrijgbaar,
   deze is €0,50 goedkoper

•  Alle specialiteiten worden geserveerd met een uitgebreide garnituur
   en diverse soorten koude sauzen

Pannenkoek Specialiteiten

Boerenpannenkoek  (spek, ui, champignons, groenten)
Indische pannenkoek  (warm vlees, satésaus)
Egyptische pannenkoek  (varkens shoarmavlees, incl. saus)
Griekse pannenkoek  (gyros, pittig gekruid varkensvlees)
Cajun pannenkoek  (met Mexicaans gemarineerd vlees)
PPortie extra vlees

Hartige pannenkoek

Spek
Ham
Kaas
Champignons
Ui
SalamiSalami
Tomaat
Paprika
Spek, kaas
Spek, ui
Spek, appel
Spek, champignons
Ham, champignonsHam, champignons
Kaas, champignons
Hawaï (ham, kaas, ananas)
Abnormaal: spek, ham, champignons, kaas,
         ananas en gebakken eieren
Amerikaans: gekruid rundergehakt, ui (meegebakken), sla,
          komkommer, tomaat, geb. ei met kaas, 
                  schijf ananas, inclusief speciale saus.



€4,50
€5,00
€6,95
€8,00
€7,75
€8,00
€9,00€9,00

€9,25

€11,75

€12,50

•  Al deze gerechten worden geserveerd met wit of bruin brood en
  een uitgebreide garnituur.

Geen trek in een pannenkoek? Dan kunnen wij u het onderstaande aanbieden:

Schnitzel met patat frites
Boerenschnitzel met patat frites
Saté met patat frites
Gehaktbal met patat frites
Kroket met patat frites + appelmoes (kinderen)
Frikandel met patat frites + appelmoes (kinderen)

•  Bovenstaande wordt geserveerd met een uitgebreide garnituur en saus.

€12,50
€14,50
€13,50
€12,50
€6,50
€6,50

Tosti ham/kaas
Broodje gezond
Bal gehakt
Uitsmijter ham, kaas, of spek
Omelet naturel
Omelet champignons
BBoeren omelet

Andere gerechten

Maya de Bij
Versierd met vruchten, slagroom en honing
Ook krijg je er een leuke verrassing bij.
Landzicht
Glaasje drinken naar keuze, kleine pannenkoek naturel en een
ijsje toe. Hierbij mag je een beker of bordje uitzoeken.
KnuffelKnuffel
Glaasje drinken naar keuze, kleine pannenkoek naturel met 
een schaaltje versiering en een ijsje toe. Hierbij krijg je een 
kleine knuffel of kun je gaan sparen voor een grotere.

Kinderpannenkoeken



€4,75

€3,95

€5,95

€6,95

€6,95

€4,00

€3€3,75

Menu ijsje
2 bolletjes ijs met chocolade of aardbeiensaus en slagroom

Kinderijsje
1 bolletje ijs met aardbeiensaus en slagroom

Advocaatje
2 bolletjes vanille ijs met advocaat en slagroom

Dronken SultanDronken Sultan
2 bolletjes vanille ijs overgoten met rum rozijnen en slagroom

Sorbet
3 bolletjes vanille ijs met vruchten, aardbeiensaus en slagroom

Ovetto
Een ijsje van vanille en caramelsmaak en een chocolade-ei 
verassing

Mr. EggyMr. Eggy
Een ijsje van vanille ijs vol verrassingen

Nagerechten
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