Hier alleen pinnen

HAARENSEWEG 4 - 5296 KB - ESCH - 0411 601 395

Dranken
Hapjes
Lunch
Pannenkoeken
Dessert

ETEN - DRINKEN - SPELEN - FEESTEN - BABYBORREL
VOOR MEER INFO WWW.PANNENKOEKENBOS.NL

FRISDRANKEN

KOFFIE COMPLEET

Coca-cola / Zero

2.50

Koffie met likeur

Fanta / Sprite / Cassis

2.50

koffie, slagroom en een likeur

Bitter Lemon / Tonic

2.50

naar keuze.

Ginger ale / Rivella

2.50

Ice Tea / Ice Tea Green

2.75

Likeuren:

6,95

Amaretto
Tia Maria

Chaudfontaine rood/blauw 2.50

Grand Manier

Appelsap /Fristi

2.60

Sambuca

Chocomel

2.60

Frangelico

Ranja

1.50

Baileys

Ranja kan 1L

6.00

Licor 43
Cointreau

WARME DRANKEN
Koffie / Thee

2.50

Cappuccino

2.80

Verse munt/gember thee

3.75

Koffie verkeerd

3.25

Latte Macchiato

3.25

Warme chocomel/slagroom 3.25
AL ONZE KOFFIES ZIJN CAFEÏNEVRIJ VERKRIJGBAAR

GEBAK
Margje’s huisgemaakte
appeltaart

3.75

ALCOHOLISCHE DRANKEN

LEKKER VOOR BIJ DE BORREL

Gin Tonic

6.50

Breekbrood kl/gr

Aperol Spritz

6.50

Met verschillende smeersels

Rose Martini Spritz

6.50

Bacardi Cola

6.50

Sherry Medium

4.95

Jonge Jenever

3.75

Whiskey Jameson

4.95

WIJN

Nootjes

2.95

Knoflook olijven

3.95

Nacho’s met tacodipsaus

4.50

Warme nacho’s

7.95

Kaas / chilisaus / lente ui

Oven bitterballen 6/12

4.95/9.50

Oven bitterballen vega 6/12

5.45/9,95
8.75

Witte wijn

4.50

Hollands plankje

Rosé

4.50

Kaas / worst / augurk / uitje / chips / mosterd

Rode wijn

4.50

Zoet witte wijn

4.50

Belegen kaasblokjes 2p

4.75

KIJK VOOR ONZE BIEREN OP ONZE
BIERKAART

4.95

Met mosterd

Schaaltje naturel chips
Port Rood

5.95/9.95

2,95

VOORGERECHTEN

LUNCH TOT 16:00uur
Panini ham/kaas

6,95

Verse kindertomatensoep

3.75

Panini pesto/brie

6,95

Verse tomatensoep kl/gr

4.95/6.95

Panini pesto/tomaat/kaas

6.95

Verse uiensoep kl/gr

4.95/6.95

Panini pesto/ham/kaas

6.95

Verse erwtensoep kl/gr

5.50/7.50

winterseizoen

Flammkuchen traditioneel

11.50

Runderpasteitje

6,95

MAALTIJDSALADES

14,95

Crème fraîche, rode ui en spekjes

Flammkuchen vegetarisch

11.50

Ook lekker voor tijdens de lunch

Crème fraîche, rode ui en champignons

Salade gerookte kip
Salade geitenkaas
Salade tonijn
Salade feta

HET ECHTE KASTEELMENU
Voor echte ridders en prinsessen
een schild
of een kroon
pannenkoek met poedersuiker

En als toetje, een ijsje met slagroom en
smarties!
11.25

(uit te breiden met extra ingrediënten tegen meerprijs)

MET EEN GOUDEN MUNT VOOR DE SCHATKAMER!
1 GOUDEN MUNT=10 ZILVEREN MUNTEN WAARD

KINDERPANNENKOEKEN

met 4 zilveren munten

6.25
- Naturel met poedersuiker

8.25

- Poffertjes met poedersuiker

- Aardbeien en poedersuiker

7.25

- Poffertje aardbeien en

(seizoensgebonden)
poedersuiker (seizoensgebonden)

- Appel en poedersuiker
- Discodip, slagroom en poedersuiker
- Aardbeienjam

- Vruchten en poedersuiker
- Poffertjes vruchten en
poedersuiker

- Banaan en poedersuiker
- Rozijnen en poedersuiker
- Kersen en poedersuiker

- Banaan, chocoladesaus en
poedersuiker

- Perziken en poedersuiker
- Nutella
- Spek
- Kaas

MET VIER ZILVEREN MUNTEN

-

Spek en kaas
Spek en ananas
Ham en kaas
Tomaat en kaas
Ananas en kaas

ZOETE PANNENKOEKEN

(uit te breiden met ijs en slagroom €3)

7.75

10.75

- Naturel met boter en poedersuiker.

- Verse aardbeien en poedersuiker

- Poffertjes met boter en poedersuiker

- Poffertjes met verse aardbeien en

12 stuks/18 stuks 10.50
9.75

-

Appelschijfjes en kaneelsuiker
Ananas en poedersuiker
Rozijnen en poedersuiker
Kersen en poedersuiker
Gember en poedersuiker
Aardbeienjam
Nutella

(seizoensgebonden)
poedersuiker 18 stuks 11.95

-

Vruchten en poedersuiker
Appel, rozijnen en poedersuiker
Appel, gember en poedersuiker
Appel, ananas en poedersuiker
Appel, banaan en poedersuiker
Appel, kersen en poedersuiker
Banaan, rozijnen en poedersuiker
Banaan, ananas en poedersuiker
Banaan, chocoladesaus en poedersuiker

- Ananas, kersen en poedersuiker
- Ananas, perzik en poedersuiker

SPECIALITEITEN 14.95
HOLLAND

ITALIË

- Boerenpannenkoek gebakken spek,

- Runder bolognesesaus, champignon,

ham, ui, paprika, champignon, kaas

Italiaanse kruiden en kaas

en koude ananas

- Boerenpannenkoek gebakken spek,
ham, ui, paprika, champignon,
rundvlees ragout en koude ananas

- Salami, champignon, paprika, ui, tomaat,
Italiaanse kruiden en kaas

- Brie, pesto, ham en Italiaanse kruiden

(+1.00)
TURKIJE

- Shoarma, paprika, ui, kaas en
knoflooksaus

NOORWEGEN

- Zalm, courgette, rode ui en kruiden in
een romige saus
GRIEKENLAND

FRANKRIJK

- Geitenkaas, spek, honing en
walnoten

- Brie, spek, appel, honing en
walnoten

- Gyrosreepjes, tomaat, feta en tzatziki
saus
ENGELAND

- Spek, tomaat, kaas, ketchup en 2
gebakken eitjes

SPECIALITEITEN
SPANJE

SURINAME

- Chorizo, olijven, tomaat en kaas

- Kip in zoete saus, koriander,
boontjes en cashewnoten

INDONESIË

- Kip in satésaus, gefruite uitjes en atjar
tjampoer
DUITSLAND

- Zuurkool, rookworst, spek, augurk,
kaas, gefruite uitjes en mosterdsaus

CANADA

- Tonijn in romige saus, prei, ui,
kaas en augurk
HAWAÏ

- Tomatensaus, ham, rode ui, kaas,
ananas en Italiaanse kruiden

INDIA

- Kip in Indiase currysaus en spinazie

BASTONGE
- Kersen, roomijs, slagroom,

MEXICO

- Pittig gekruid rundergehakt, maïs, ui,
kaas, tomaat, tacosaus en nacho

poedersuiker en Bastogne kruimels
BIJ ONZE SPECIALITEITEN
ONTVANGT U ÉÉN ZILVEREN MUNT

HARTIGEPANNENKOEKEN
10.75

11.75

-

-

Spek dubbel belegd
Kaas dubbel belegd
Spek en kaas
Spek en appel
Spek en koude ananas

Spek, champignon en kaas
Spek, ui en kaas
Champignon, ui en kaas
Champignon, paprika en kaas
Champignon, ham en kaas

Spek en champignon
Spek en ui

12.75

Spek en gember

-

Spek en rozijnen
Ham en kaas
Kaas en koude ananas
Kaas en salami
Kaas en champignon
Kaas en ui
Kaas en appel
Kaas en tomaat

Spek, champignon, ui en kaas
Champignon, tomaat, ham en kaas
Champignon, ui, ham en kaas
Spek, ui, tomaat en kaas
Rundvlees ragout en koude ananas

NAGERECHTEN
KINDERIJSJES 4.50 (2 zilveren munten)

- Ijsje met roomijs, slagroom en
smarties

- Verse aardbeien met roomijs en
slagroom (seizoensgebonden)

- Chocoladesaus met roomijs en
slagroom

- Karamelsaus met roomijs en slagroom

VOLWASSEN NAGERECHTEN 6.95

- Coupe karamel met roomijs, slagroom
en karamelsaus

- Coupe chocola met roomijs, slagroom
en chocoladesaus

- Coupe verse aardbeien met roomijs en
slagroom (seizoensgebonden)

- Coupe kersen met roomijs en slagroom
- Coupe boerenjongens met roomijs,

KOFFIE DESSERTS

-

6,95

Irish Coffee met Whiskey
French Coffee met Cointreau
Spanish Coffee met Licor 43
Italian Coffee met Amaretto

- Warme appeltaart met roomijs en
slagroom

6,95

slagroom en rozijnen in rum

- Bananensplit met roomijs, slagroom
een chocoladesaus

- Coupe Advocaat met roomijs en
slagroom

- Coupe met roomijs en slagroom
5.95

ALLERGENEN

Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie of
voedselintolerantie. Wij willen u er wel op attenderen dat wij gebruik
maken van producten met onderstaande allergenen.
Bij elk van onze gerechten/pannenkoeken staat welke allergenen er
in verwerkt zijn of waarvan sporen aanwezig zouden kunnen zijn.
Heeft u vragen over onze gerechten/pannenkoeken?
Vraag naar een van onze medewerkers, die zal uw vragen zo goed
mogelijk proberen te beantwoorden.

ALLERGENEN LEGENDA:
Ei

Soja

Weekdieren

Gluten

Sesam

Zwaveldioxide

Melk

Selderij

Mosterd

Vis

Noten

Lupine

Pinda's

Schaaldieren

