Pannenkoekenkaart
Onze pannenkoeken worden op ambachtelijke wijze vers gebakken in plantaardige olie
en zijn gemaakt van tarwemeel, boekweitmeel, scharreleieren en verse melk.
Uiteraard worden de pannenkoeken royaal belegd met verse ingrediënten
en voorzien van een bolletje roomboter.
Calzone de Rading;

dichtgevouwen pannenkoek gevuld met
€
kipshoarma en kaas geserveerd met knoflooksaus.

14, 00

Calzone Hawaï;

dichtgevouwen pannenkoek rijkelijk gevuld
met ham, kaas en ananas.

€

12, 00

Calzone Italiano ;

dichtgevouwen pannenkoek gevuld
met salami, ui, prei, veel kaas, Italiaanse
kruiden en tomaat, geserveerd met een
bakje knoflooksaus.

€

12, 50

Calzone Hercules;

dichtgevouwen pannenkoek gevuld met
tomaat, ui, feta, rauwe ham, kaas,
Griekse kruiden en geroosterde pitten mix.

€ 13, 50

Boeren;

kaas, ham, ui, groenten,
champignons en currysaus.

€ 13, 00

Hongaar;

ui, tomaat, prei, paprika,
kaas en apart geserveerd currysaus.

€ 12, 50

Fransman;

spekpannenkoek gegratineerd met
camembert en honing.

€ 13, 50

Eskimo:

vanille ijs, banaan, chocosaus en slagroom.

€ 12, 50

Los bij te bestellen;

Gember
Jam
Chocolade hagelslag
Chocolade vlokken
Vruchtenhagel
Warme chocolade saus
Bakje knoflooksaus
Rum
Grand-Marnier

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,75
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
4,00

Naturel

;

€ 7, 00

Pannenkoek met 1 ingrediënt

;

€ 8, 50

Kaas
Spek
Ham
Salami

Appel en kaneel
Ananas
Rozijn
Banaan

Pannenkoek met 2 ingrediënten

;

Appel-rozijn-kaneel
Appel- banaan
Ham-ui
Ham-champignons
Ham-ananas
Spek-ui
Spek-champignons
Spek-appel
Spek-rozijnen
Spek- paprika

Kaas-ananas
Kaas-appel
Kaas-paprika
Kaas-champignons
Kaas-ui
Kaas-banaan
Kaas-tomaat
Kaas-spek
Kaas-salami
Kaas-ham

Pannenkoeken met 3 ingrediënten

;

Kaas-spek-champignons
Kaas-ham-champignons
Kaas-salami-champignons
Kaas-spek-ui
Kaas-ham-ui
Kaas-salami-ui
Kaas-spek-tomaat
Kaas-ham-tomaat
Kaas-salami-tomaat

Kaas-salami-paprika
Kaas-ham-paprika
Kaas-ui-paprika
Spek-ananas-rozijn
Spek-appel-rozijn
Kaas-ham-ananas

€ 10, 00

€ 11, 50

Bij alle bovenstaande pannenkoeken worden de ingrediënten meegebakken.
Bij uw reservering kunt u het doorgeven als u glutenvrije pannenkoeken wenst,
gluten vrije pannenkoeken hebben een toeslag van €1,50.
de specialiteiten pannenkoeken met een
worden.

zijn vegetarisch of kunnen op verzoek vegetarisch geserveerd

