PANNENKOEKEN

DE LEKKERSTE
PANNENKOEKEN VAN
NEDERLAND, GEBAKKEN MET GRAAN
VAN EIGEN BODEM.

ZOETE PANNENKOEKEN

LUNCHGERECHTEN
Stevige Boerenomelet met ham en kaas, ui,
champignons, prei en wit of bruin brood
€ 11,00
Frisse maaltijdsalade met geitenkaas of
gerookte zalm geserveerd met ovenbrood
€ 12,50
Tosti ham en kaas met rauwkost
€ 4,50
Italiaans broodje meergranen ciabatta uit de oven met
tomaat, gegratineerde kaas en Italiaanse kruiden € 5,50
12 Uurtje Reurlse groentesoep, Achterhoekse
vleessalade, uitsmijter met wit of bruin brood met
2 verse scharreleitjes
€ 12,50
Broodje van Dobben kroket 2 rundvleeskroketten
met wit of bruin brood, boter en mosterd
€ 7,50
Boerentosti Geitenkaas met donker meergranenbrood, honing en krokante bacon
€ 6,50
Uitsmijter ham of kaas met 3 verse scharreleitjes
en wit of bruin brood
€ 7,50

SOEPEN
Onze soepen zijn huisgemaakt en geserveerd met een
krokante soepstengel (ook in kinderformaat)
‘Reurlse’ groentesoep rijk gevulde groentesoep van
vers getrokken bouillon
€
Italiaanse tomatensoep romige licht gekruide
tomatensoep
€
Franse uiensoep stevige uiensoep gegratineerd
met kaas
€
Soep van het seizoen
€
Ovenbrood met roomboter, kruidenboter en pesto €

5,25

€ 10,00
€ 11,00
€ 8,50
€ 12,00
€ 8,50
€ 8,50
€ 13,00
€ 8,50
€ 7,00
€ 9,50

HARTIGE PANNENKOEKEN
‘Achterhoekse’ spekpannenkoek
Zo namen de boeren ‘m mee naar het land. U krijgt
deze pannenkoek warm geserveerd. Een stevige
pannenkoek, te verkrijgen in twee soorten spek:
Ouderwets vet spek óf mager gerookt spek
Pannenkoek met ui, champignons, prei en tomaat
Pannenkoek met boerenachterham
en belegen kaas
Pannenkoek met belegen kaas
Pannenkoek met prei, boerenachterham
en belegen kaas
Pannenkoek met Achterhoekse gedroogde
metworst
Pannenkoek met spek en belegen kaas
Pannenkoek met verse champignons
Pannenkoek met boerenachterham en
verse champignons

€ 8,50
€ 11,50
€ 10,00
€ 9,00
€ 11,00
€ 8,50
€ 10,00
€ 8,50
€ 9,50

5,00
5,00
6,50
5,00

ZIN IN IETS ANDERS?
Frisse maaltijdsalade met geitenkaas of gerookte
zalm geserveerd met ovenbrood
Malse kipsaté met boerenfriet, mayonaise en
rauwkostsalade
Wiener schnitzel met boerenfriet, mayonaise
en rauwkostsalade
Fish & Chips gebakken kibbeling, boerenfriet,
mayonaise en rauwkostsalade

Pannenkoek met appel, krenten en rozijnen
Pannenkoek met boerenjongens en poedersuiker
Pannenkoek met gekarameliseerde wolkenschuim
van marshmallows
Pannenkoek met boerensoftijs, slagroom
en chocoladesaus
Pannenkoek met ananas
Pannenkoek met krenten en rozijnen
Pannenkoek met warme kersen en slagroom
Pannenkoek met appel
Pannenkoek naturel met stroop en suiker
Pannenkoek met gember

ZOET/HARTIGE PANNENKOEKEN
Pannenkoek met appel, spek en kaas
Pannenkoek met ananas en belegen kaas
Pannenkoek met spek en appel
Pannenkoek met Achterhoekse gedroogde
metworst en ananas

€ 12,00
€ 11,00
€ 9,50
€ 11,00

KINDERPANNENKOEKEN
€ 12,50
€ 16,50

Een naturel pannenkoek met een speciale poedersuikervorm. Kies je favoriet: Kabouter, Doolhof, Cactus,
Roekoe, Zevensprong of Klimbos en versier je
pannenkoek zelf met heerlijke rijstsnoepjes
€ 7,00

€ 15,50
€ 16,50

HEEFT U EEN ALLERGIE? MELD HET BIJ ONS!

Marshmallow Pannenkoek, een overheerlijke
pannenkoek met gekarameliseerde wolkenschuim van marshmallows
Poffertjes met poedersuiker en roomboter,
12 stuks

€ 8,50
€ 5,50

SPECIALITEITEN
Kip Korma Kampioenspannenkoek NK2015
Pannenkoek met malse kip in Indiase curry
met geschaafde amandel
Kolde Drukte Winnaar NK2014
Met gember, kaas en ananas. Koud is deze
pannenkoek zeker niet. Druk hebben we ons wel
gemaakt om van deze pannenkoek iets
speciaals te maken
Kiplekker
Met huisgemaakte kipragout volgens Greet’s recept
met champignons en een vleugje kerrie
Italiaanse Pannenkoek
Met tomaat, kaas en Italiaanse kruiden
Stoer’n Boer’n
Pannenkoek met spek, ui, champignons en een
scharreleitje
Vrolijke Frans
Pannenkoek met brie, boerenachterham, prei,
rucola en pijnboompitjes
Reurlse Pannenkoek
De klassieker met Achterhoekse gedroogde
metworst en spek
Topper van 2011
Blauwe kaas, peer, walnoten en honing
Ut best van Oost en West
Pannenkoek met gerookte zalm, meegebakken
scharrelei, verse bladspinazie, pijnboompitjes
en kappertjesdressing
Geitenbrei
Pannenkoek met mager gerookt spek,
geitenkaas, pijnboompitjes en honing
Shoarma Pannenkoek
Met rauwkost en knoflooksaus
Hete Bliksem
Pannenkoek met appelcompote, kaneelroom
en walnoten

DESSERTS
€ 14,50

€ 12,50

€ 14,00
€ 11,50

€ 12,50

€ 14,00

WIJ SERVEREN VERS GEDRAAID
BOERENSOFTIJS!
Kinderijsje Kabouterbeker gevuld met vanille-ijs
(kabouterbeker mag mee naar huis
worden genomen)
Wie holt van mekear ijs een romantisch ijsfeest
voor 2 personen
Vruchtensorbet Vanille-ijs met vers fruit,
aardbeiensaus en slagroom
Coupe Vanille Vanille-ijs met slagroom
Basje Vanille-ijs met advocaat, boerenjongens
en slagroom
Flipje Vanille-ijs met warme kersen slagroom
Chocolademousse huisgemaakt met slagroom
en chocoladesaus
Fruitsalade vers gesneden fruit van het seizoen
Dame blanche Vanille-ijs met chocoladesaus
en slagroom
Alle bovenstaande porties kunnen ook in
seniorenformaat besteld worden.

€ 3,25
€ 12,00
€ 7,00
€ 4,00
€ 7,00
€ 6,50
€ 7,00
€ 6,00
€ 5,50

€ 10,00
€ 14,00

€ 14,50

€ 14,00
€ 14,00

€ 13,50

HEIKAMPMENU
‘Reurlse’ groentesoep
Keuze uit: Pannenkoek naturel, mager gerookt spek,
ouderwets vet spek of appel. IJscoupje van vers
boerensoftijs of koffie/thee
€ 15,00

NATUURLIJK OOK LEKKER
Zoete Lieve Greetje Koffie met likeurtje naar keuze
(Amaretto, Baileys, Tia Maria, Cointreau, Liqor 43,
Drambuie) slagroom en zoetigheden
€ 8,50
Irish / Spanish / French / Italian Coffee
€ 6,50

WAT EEN ONTDEKKING!
BIJ SOMMIGE
GERECHTEN KRIJGT U
EEN HEITJE. MET DEZE
MUNT KUNNEN DE
KINDEREN NAAR DE
HEITJESHUT VOOR
EEN AARDIG-HEITJE.

TAFELWATER
Sourcy rood / Sourcy blauw 0,75 ltr

€ 4,00

BIEREN

DRANKEN
Fairtraide Puro Koffie
Café Crème
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Espresso
Dubbele espresso
Thee
Verse muntthee
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom
Zoete Lieve Greetje Koffie met likeurtje naar keuze
(Amaretto, Baileys, Tia Maria, Cointreau, Liqor 43,
Drambuie) slagroom en zoetigheden
Irish / Spanish / French / Italian Coffee

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,20
2,40
2,40
2,75
2,10
3,50
2,20
3,00
2,50
3,00

€ 8,50
€ 6,50

LEKKERS BIJ DE KOFFIE
Hazelnootschuimbol met slagroom
Appelgebak met slagroom
Krentenwegge met roomboter
Warme wafel met kersen en slagroom
Poffertjes met roomboter en poedersuiker

€
€
€
€
€

4,50
3,25
2,00
5,00
5,50

KOUDE DRANKEN
Lipton Ice Tea
Pepsi regular / Pepsi light / Sinas / 7-up
Royal Club Bitter Lemon / Royal Club Tonic /
Royal Club Cassis / Rivella Light
Sourcy Rood / Sourcy Blauw
Dubbelfris / Tomatensap / Druivensap /
Royal Club appelsap
Melk / karnemelk
Fristi / Chocomelk

€ 2,50
€ 2,10

Grolsch 0,2l van de tap
Grolsch 0,3l van de tap
Grolsch 0,5l van de tap
Grolsch Seizoensbier 0,3l van de tap
Grolsch Weizen 0,3l van de tap
Grolsch Radler 2,5% 0,3l fles
Grolsch Stender 0,5% 0,3l fles
Hoegaarden wit 0,3l fles
Palm speciale 0,25l fles

Huiswijn, Rood / Wit / Rose, glas
Huiswijn Rood / Wit / Rose, fles
Moezel, glas
Port, Rood / Wit, glas

€ 3,50
€ 19,50
€ 3,50
€ 3,50

STERKE DRANK
Advocaatje met slagroom
Citroen Brandewijn
Jonge jenever / oude jenever
Jägermeister / Berenburg / Vieux
Gin / Wodka / Whiskey
Likeuren

€
€
€
€
€
€

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

BORRELGARNITUUR
Bittergarnituur gemengd, 12 stuks
Van Dobben bitterballen met mosterd, 8 stuks
Ovenbrood met roomboter, kruidenboter
en tapenade
Krokante kaasloempia’s met chilidip, 6 stuks
Borrelmix, gezouten pinda’s en borrelnoten

€ 2,50
€ 2,25
€ 2,50
€ 2,00
€ 2,25

€ 3,25
€ 4,00
€ 4,50

2,20
3,00
5,00
3,50
3,25
3,25
3,00
4,00
3,50

WIJNEN

VERSE SAPPEN
Vers geperste Jus d‘orange klein
Vers geperste Jus d‘orange middel
Verse sap van seizoensfruit

€
€
€
€
€
€
€
€
€

VOLG ONS
TWITTER: @deheikamp
FB: /pannenkoekboerderij.deheikamp

€ 8,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 4,50

