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

MENUKAART

Voorgerechten

Soepen

• Broodplankje							4.00
Vers gebakken brood met aioli en kruidenboter 		

• Huisgemaakte tomatensoep met preiringetjes en room

4.75

• Mosterdsoep met spekjes en room					

4.75

• Heerlijke kruidige runderbouillon met vlees en verse groenten

5.75

• Carpaccio 								9.50
Carpaccio van runderhaas met een rucolamelange, pijnboompitjes,
Grana Padano en pestomayonaise

				

• Wisselende dagsoep						5.00

• Salade kip								9.50
Frisse salade met lauwwarme stukjes kip, spekjes, Grana Padano

• Salade gerookte zalm						10.95
Frisse salade met zalm, kruidenroomkaas, pijnboompitjes

• Vispannenkoekjes							7.50
met een mosterd-dilledressing						

• Gemberpannenkoek							6.95
8.95

• Appelpannenkoek							6.95
7.95
8.95

• Pannenkoek met ananas						6.95
• Pannenkoek met banaan 						6.95
• Pannenkoek met warme kersen					8.95
• Pannenkoek met aardbeien en poedersuiker ( seizoensgerecht ) 9.95
• Pannenkoek met bosbessen en poedersuiker ( seizoensgerecht ) 9.95

• Pannenkoek kaas							7.95
• Pannenkoek salami							7.95
• Pannenkoek ham							7.95
• Pannenkoek spek / ui 						8.95
• Pannenkoek spek / kaas						8.95
8.95

• Pannenkoek ham / kaas 						8.95
• Pannenkoek salami / kaas / ui					

9.95

• Pannenkoek ham / salami / kaas / tomaat / pizzakruiden

10.95

• Pannenkoek champignon						7.95
• Pannenkoek kaas / tomaat 					

6.95

• Kinderpannenkoek spek						5.50
• Kinderpannenkoek spek en kaas					5.95
• Kinderpannenkoek appel						4.95
• Kinderpannenkoek Nutella						4.95
• Kinderpannenkoek banaan						4.95
• Kinderpannenkoek met banaan en Nutella				

5.95

• Bitterballen (4 stuks) met wedges en mayonaise			

6,95

(met kaas)								 0,50
• Pannenkoek Caprese 						12.95

• Vanille-ijs met zoete versiersels					3.50
(en leuke verrassing)

• Waterijsje								1.75

Pannenkoek met carpaccio van runderhaas, een rucolamelange,

• 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
Salade met gerookte zalm, kruidenroomkaas, pijnboompitjes en mosterddilledressing

Pannenkoek met gyrosvlees geserveerd met tzatziki en een frisse salade		

• Indische Pannenkoek						13.95*
Pannenkoek met kipsaté, satesaus, geroosterde uitjes, kroepoek en salade

• Franse Pannenkoek							12.95
Pannenkoek met gesmolten roombrie, slasalade, tijm, honing en walnoten

• Salade Pannenkoek 						13.95
Pannenkoek met daarop een frisse salade met lauw warme stukjes kip,
spekjes, Grana Padano en een mango-chilidressing		

• Oosterse Pannenkoek						14.95*
Pannenkoek met gewokte biefstukpuntjes, verse groenten en een Yakatorisaus

Pannenkoek met varkenshaas, verse groenten en een pestoroomsaus		

Alle pannenkoeken van de menukaart kunnen ook
in een kleinere variant gebakken worden. 			

- € 1.00

Iets anders dan een Pannenkoek
• Varkenshaas								16.95
Varkenshaas getrancheerd met een romige pestosaus en gewokte groenten

• Kipsaté								16.95
Kipsaté geserveerd met satésaus, kroepoek en gebakken uitjes

• Visgerecht								16.95
Informeer bij de bediening wat voor vis we deze dag serveren

• Vegetarisch gerecht							15.95
Informeer bij de bediening wat voor gerecht we deze dag serveren

• Pan & Zo burger							16.95
Italiaanse bol met sla, komkommer en een heerlijke malse Black Angus-hamburger,
verrijkt met Parmesan, tomatensalsa, mayonaise en wedges

• Amerikaanse pannenkoek						13.95*
Pannenkoek met een vulling van kip cajun, mais, paprika, en rode ui.

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met gefrituurde aardappels
en een rauwkost salade

• Pannenkoek Gamba							14.95*
Pannenkoek met gewokte gamba’s in chiliroomsaus en wok groenten		

Pannenkoek met een pittige chili van gehakt , kidneybonen, groenten,
kaas, tortilla chips en crème fraîche				

• Pannenkoek Geitenkaas						14.95
Pannenkoek met hierop een frisse salade en een lauwwarme geitenkaas,
uitgebakken spek, walnoten en een frambozendressing

• Pannenkoek vier kazen						13.95
Pannenkoek mer vier verschillende Franse kazen, walnoten, vijgencômpote en rucola
* Deze gerechten kunnen ook worden geserveerd met basmatirijst ipv een pannenkoek

en pestomayonaise		

			

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

Ook kunnen wij bij onze pannenkoeken eventueel rekening houden met een
lactose- of een glutenallergie

• Griekse Pannenkoek						13.95

Salade met Carpaccio van runderhaas, pijnboompitjes, Grana Padano

Salade met gewokte biefstukpuntjes in Yakatorisaus, wokgroente en pijnboompitjes

Pannenkoek met Mon Chou, Bastognekruimels en kersen

pijnboompitjes en mosterddille dressing			

• Salade Carpaccio 							12.95

• Salade Biefstukpuntjes						13.95

• Mon Chou								11.95		

Pannenkoek met gerookte zalm, slasalade, kruidenroomkaas,

• Mexicaanse Pannenkoek						13.95*

en frambozendressing

Pannenkoek met appel, rozijnen, nootjes, Cointreau ,vanille-ijs en slagroom

• Noorse Pannenkoek 						14,95

Geserveerd met een frisse salade			

Maaltijdsalades

• Grootmoederspannenkoek						11.95		

Pannenkoek met gesmolten mozzarella, tomaat, ui, pesto, pijnboompitjes

• Pannenkoek Varkenshaas						13.95*

Kinderijsjes

Salade met lauwwarme geitenkaas, uitgebakken spek, walnoten, appel

• Pannenkoek spek							7.95

• Pannenkoek spek / kaas / ui					

• Kinderpannenkoek om zelf te versieren				

• Salade geitenkaas							11.95

Hartige Pannenkoeken

Pannenkoek met spek, ham, salami, ui, paprika en champignons			

Grana Padano, pijnboompitjes en pestomayonaise			

Kindergerechten

• Kinderpannenkoek kaas						5.50

• Naturel								6.50

• Appelpannenkoek met krenten, rozijnen en likeur			

-1.00

• Kinderpannenkoek naturel						4.50

Zoete Pannenkoeken

12.95

• Pannenkoek Carpaccio						14.95

(Kinderpannenkoek naturel met snoepjes, chocolade en fruitspiesje)		

Vispannenkoekjes geserveerd op een bedje van sla

• Pannenkoek de ´Heren van Herpen´ 				

Zoete Specials

en rucolamelange

• Kleine tomatensoep met balletjes					2.95

en een mosterddilledressing

• Appelpannenkoek met krenten, rozijnen en kaneel		

(Onze soepen worden geserveerd met boerenbrood en boter)

Alle Soepen van de menukaart kunnen in een kleinere variant
besteld worden 						

en een mango-chilidressing

• Pannenkoek met noten en honing					

Speciale Pannenkoeken

Tussendoor
• Hapjesplank Pan & Zo						8.50
Diverse hartige heerlijkheden

• Portie boerenbrood							4.00
Vers gebakken brood met kruidenboter en aioli

• Portie Olijven 							2.50
• Portie bitterballen							5.50
8 stuks bitterballen (De Bourgondiër)- mosterdmayonaise

• Hapjesmix XL							9.95
20 stuks gefrituurde hapjes - mayonaise - chilisaus

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

7.95

• Lounge plateau

• Pannenkoek kaas / champignon					8.95

13.95

carpaccio van runderhaas,gerookte zalm, serranoham,olijven,

• pannenkoek spek en appel						8,95

vispannenkoekjes, boerenbrood, aioli en kruidenboter

• Groenten pannenkoek						9.95

• Lounge plateau de luxe

(prei / ui / paprika / tomaat / champignons)

Gelijk aan de Lounge plaeau + Gambas & Bourgondiër bitterballen

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

16.95

