LUNCHGERECHTEN

- KAAS -

(tot 16.00u)

Tomatensoep, brood, boter
Wisselende dagsoep, brood, boter
Brood met kruidenboter
Waldkornbol met brie, walnoten, honing en sla

Poffertjes met roomboter en poedersuiker (12st)
Frites met frikandel, mayonaise en salade
Bitterballen (8st)

5,5,50
4,50
8,75

5,50
9,6,75

VOORGERECHTEN
Tomatensoep, brood, boter
Wisselende dagsoep, brood, boter
Brood met kruidenboter

5,5,50
4,50

PANNENKOEKEN

- SPECIALS 11,12,50
13,50
13,75
13,75
12,75
13,50
13,75
13,50
14,50
14,50
11,75
13,50
12,50
13,13,50

- KINDER (Groot / met verrassing)
Naturel
Aardbeienjam
Rozijnen
Nutella
Spek
Appel

7,50
8,50
8,50
8,50
9,75
9,-

- ZOET -

- HARTIG Spek
Spek ananas
Spek gember
Spek gember rozijnen
Spek appel
Spek champignons ui
Spek appel ananas
Ham ananas
Ham appel ananas
Ham champignons ui

Kaas
Spek kaas
Spek ham kaas
Spek champignons ui kaas
Spek salami kaas
Ham kaas
Ham kaas ananas
Ham champignons ui kaas
Salami geroosterde uitjes kaas
Salami champignons ananas kaas
Salami kaas paprika geroosterde uitjes
Kaas geroosterde uitjes
Champignons ui kaas
Ananas kaas
Gember kaas
Spek appel kaas

9,75
11,11,25
12,25
11,12,12,11,25
12,12,25

Naturel
Jam
Appel kaneel
Ananas
Gember
Kersen
Kersen / rum
Appel rozijnen
Gember appel
IJs kersen
Appel walnoten honing
Ananas appel

7,50
9,9,9,9,75
12,13,50
11,11,50
14,50
13,9,75

Boeren: spek, ham, prei, ui, paprika,
champignons en kaas

15,75

Vega: Boeren zonder vlees

13,75

Geitenkaas: pannenkoek met frisse salade
lauwwarme geitenkaas, uitgebakken spek,
appel en honing

16,25

Gamba: heerlijke gemarineerde garnalen
met knoflooksaus op een bedje van salade

16,50

Brie: gesmolten roombrie, walnoten,
gember en honing

15,75

Indisch: gefrituurde kipstukjes, pindasaus,
geroosterde uitjes, atjar, kroepoek

16,50

‘Drie in de pan’: een derde deel spek, een
derde deel kaas en een derde deel appel

10,50

Chinees: reepjes varkensvlees in
babi pangangsaus

15,50

Stroopwafel: stroopwafelstukjes, karamelblokjes,
vanille roomijs en slagroom

14,-

Aardbeien: verse aardbeien en vanille
roomijs (indien voorradig)

14,25

IETS ANDERS
(vanaf 16.00u)

Schnitzel: gefrituurde schnitzel
champignonsaus of pepersaus
Kipspies met pindasaus

15,2,16,-

* Deze hoofdgerechten worden geserveerd
met frites, salade en mayonaise

Herberghe
de Pannecoecke

Kinderijs
Leuke beker met vanille ijs, beker mag
mee worden meegenomen

4,75

Copa Frutas
Vruchtjes met slagroom

6,-

Coupe Linden
Vanille ijs met rum-rozijnen en slagroom

7,50

Appelgebak met roomijs en slagroom

5,50

- KOFFIE EN THEE Diverse soorten, zie tafelkaart

NAGERECHTEN
Coupe Herberghe de Pannecoecke
Gevulde wafelcoupe met walnotenijs en
vanille ijs, karamelsaus, walnoten en slagroom

8,-

Dame Blanche
Vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom 7,Sorbet
Vanille ijs met mango-abrikoos topping,
vruchtjes en slagroom

8,-

Trufito
Bol chocolade roomijs afgedekt met een
laagje krokante chocolade en slagroom

7,-

Caprizzio
Bol vanille roomijs afgedekt met
witte chocolade en slagroom

7,-
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