Kinderpannenkoeken
Naturel 6,50
Het Hunebed 7,95

aardbeienmousse, aardbeienijs,
poedersuiker en slagroom

De Eenhoorn 7,95

karamelsaus, chocolade vlokken, smarties en
slagroom

De Goede Fee 7,95
appel en rozijnen

Knuffel pannenkoek 9,25
kies een leuke knuffel pop

Kinderpannenkoek Nutella 7,25

Pannenkoeken

Naturel 7,25
Appel 7,85
Banaan 7,85
Ham 7,85
Uitgebakken vetspek 8,00
Bacon 7,95
Worst 7,95
Ui 7,85
Ananas 8,00
Rozijnen 8,00
Gember 8,50
Kaas 8,50
Warme kersen met poedersuiker
8,50
Boerenjongens 8,30
rozijnen in rum

Uitgebakken vetspek - worst 9,00
Bacon - worst 9,00
Appel - bacon 9,00
Bacon - ananas 9,00
Appel - rozijnen 9,00
Gember - rozijnen 9,50
Bacon - ui 9,00
Appel - gember 9,50
Bacon - gember 9,50
Ham - kaas 9,80
Ananas - kaas 9,80
Gember - kaas 9,80
Bacon - kaas 9,80
Shoarma 11,30

sla, augurk, komkommer, tomaat en
knoflooksaus

Gehakt - ui 11,30
Pannenkoek frikandel speciaal 9,50
twee frikandellen, ui, currysaus, frietsaus

Pannenkoeken

Tonijn 8,80
Tonijn - ui 9,30
Tonijn - ui - champignons - paprika
11,30
Ham - kaas - ananas 10,50
Ham - kaas - champignons 10,50
Ham - kaas - champignons - tomaat
11,30
Gember - kaas - ananas 10,50
Gember - kaas - bacon 10,50
Bacon - kaas - ui 10,30
Bacon - kaas - ananas 10,50
Bacon - kaas - ui - tomaat 11,30
Bacon - kaas - ui - champignons
11,30
Banaan - chocoladesaus - slagroom
9,25
Warme kersen - poedersuiker slagroom 8,80
Ananas - advocaat - slagroom 10,50
Aardbeienmousse - vanille ijs 9,60
Paprika - kaas 9,50
Paprika - ui - champignons tomaat - kaas 11,30
Perzik - ananas 9,00
Perzik - vanille ijs - slagroom 9,60
Perzik - vanille ijs - advocaat slagroom 11,30
Heeft u last van een allergie? Laat dat dan
even weten. Onze pannenkoeken kunnen ook
gluten-/lactose vrij gebakken worden.

Specialiteiten

Pannenkoek ‘Brinkzicht’ 12,50
ham, worst, spek, paprika,
ui, champignons en currysaus

Pannenkoek Pikanto 12,50
diverse groente in pittige kruiden met
gesmolten kaas

Groenten pannenkoek 10,50
diverse groente in milde kruiden

Pannenkoek
van de maand:
vraag de bediening!

Vruchtencocktail pannenkoek 12,50
Vruchtencocktail, vanille ijs, slagroom en
poedersuiker

IJs pannenkoek 12,50

perzik, vanille ijs, aardbeienijs, chocoladesaus
en slagroom

