Pa n n e n k o e k e n restaurant

LUNCHKAART
De lunchgerechten op deze kaart zijn te bestellen tot 16.00 uur

Lunchgerechten

Lunch Specials

• Uitsmijter ham / kaas							6.95

Broodgerechten
• Sandwich ´Herpen´							

Boerenbrood met ham en /of kaas met 3 gebakken eieren

• Uitsmijter spek								6.95
Boerenbrood met uitgebakken spek en 3 gebakken eieren

• Tosti ham / kaas, met ketchup						

4.95

Boerenbrood met sla, komkommer, lauwwarme kipfilet, gebakken ei en spek
en mango/chillidressing

• Club Sandwich								 10.50
Boerenbrood met sla, komkommer, gerookte kipfilet, tomaat, gebakken ei en spek
en tortillachips

• Sandwich carpaccio 							

Boerenbrood met sla, komkommer, carpaccio van runderhaas, pesto mayonaise
en Grana Padano
				

• Tosti zalm / pesto								5.95
• Tosti Brie									5.95		

Tosti met mozzarella, tomaat en pesto

• Kroketten met brood 							7.95
Boerenbrood met twee Bourgondiër kroketten, geserveerd met mosterd

Boerenbrood met sla, komkommer, gerookte zalm, kruidenroomkaas, pijnboompitjes
en een mosterddilledressing		
					

• Sandwich tonijnsalade							

Boerenbrood met sla, komkommer en een heerlijke huisgemaakte tonijnsalade,
appel en pestomayonaise
				

Bovenstaande gerechten worden voorzien van een heerlijk fris saladegarnituur
alle pannenkoeken van de menukaart kunnen ook in een
kleinere variant gebakken worden.

		

		

-1.00

Voor bij de borrel
• Hapjesplankje Pan & Zo

				 		8.50

9.95

• Sandwich geitenkaas							 10.50
Boerenbrood met sla, komkommer, lauwwarme geitenkaas, stukjes appel, rozijnen,
walnoten, frambozendressing en honing

• Italiaanse bol met Hamburger						

10.95

• Pan & Zo Lunch								

9.95

Italiaanse bol met sla, komkommer en een heerlijke malse Black Angus-hamburger,
verrijkt met Parmesan, tomatensalsa en mayonaise

• Kipsaté									10.95
Kipsaté met boerenbrood en een frisse salade

10.95

• Sandwich zalm								 10.95

Tosti met roombrie, stukjes appel en honing.

• Tosti Mozzarella								6.50					

10.50

Soep naar keuze met boerenbrood, één kroket, frisse slasalade en tonijnsalade

Salades
• Salade geitenkaas								 11.95
Salade met lauwwarme geitenkaas, uitgebakken spek walnoten, appel en frambozendressing

• Salade kipfilet								 11.95
Salade met lauwwarme kipfilet, spekjes Grana Padano, pijnboompitjes en mango-chilidressing			
• Salade gamba 								 12.95
Salade met gewokte gamba’s en wokgroenten, afgeblust in romige chilisaus

• Salade gerookte zalm							 12.95

Diverse hartige heerlijkheden

• Brood plankje 								4.00
Vers gebakken boeren brood met kruidenboter en aioli

Salade met gerookte zalm, kruidenroomkaas, pijnboompitjes en mosterddilledressing

• Salade Carpaccio 								 12.95
Salade met Carpaccio van runderhaas, pijnboompitjes, Grana Padano en pestomayonaise					

• Portie Olijven 								2.50

• Salade Biefstukpuntjes							 13.95

• Portie bitterballen 							5.50

(Bij bovenstaande gerechten heeft u de keuze tussen boerenbruin of boerenwit brood)

8 stuks Bourgondiër bitterballen - mosterdmayonaise

• Hapjesmix XL 				

Salade met gewokte biefstukpuntjes in Yakatorisaus, wokgroente en pijnboompitjes

		

Soepen

			8.95

• Gebonden tomatensoep met preiringetjes en room			
4.75
• Romige Mosterdsoep met spekjes en room					
4.75
• Heerlijke kruidige runderbouillon met verse groenten			
5.75
• Wisselende dagsoep							
5.00
Alle Soepen van de menukaart kunnen in een kleinere variant besteld worden -1.00

20 stuks gefrituurde hapjes - mayonaise en chilisaus

• Tortilla chips 								5.95
Warme tortilla chips, gesmolten kaas, chilisaus, guacamole, paprika en crème fraîche

Onze soepen worden geserveerd met brood en boter

• Lounge plateau 								13.95
carpaccio van runderhaas - serranoham - gerookte zalm – vispannenkoekjes - olijven –
boerenbrood - aioli en kruidenboter

• Lounge plateau de luxe							16,95
Gelijk aan de Lounge plaeau + Gambas & Bourgondiër bitterballen

Voor bij de koffie
•
•
•
•

Vers gebakken appelgebak met slagroom					
Kersen Mon Choutaart							
Dagtaart met slagroom (informeer hiernaar bij de bediening)		
Zonder slagroom

4.00
4.00
4.00
-0.50

