
 

        

 

         

 

 

       

 

               

 

 

       

 

 

 

 

LUNCH 

Tomatensoep     € 5.30 

Sandwich zalm,                                       

Sla, ui, roomkaas, gerookte zalm    € 7.90 

Sandwich carpaccio,                              

Sla, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, Truffelmayo € 8.80 

Sandwich geitenkaas                                  

Sla, honing, walnoot, geitenkaas   € 7.50 

Twee kroketten                                          

Met brood of friet     € 7.50 

Tosti ham / kaas    € 4.80 

Tosti salami / brie    € 5.80  
Al onze sandwiches zijn gemaakt van Heerlijk en  ambachtelijk  
vers afgebakken molenaarsbrood keuze uit wit of bruin brood 

 

MAALTIJDSALADES 

Salade geitenkaas     € 12.50 
Gegratineerde geitenkaas met honing en  
walnoot geserveerd op een frisse salade 

 
Salade gerookte zalm    €13.50 
Koude gerookte zalm geserveerd op een kruidige  
salade met roomkaas en rode ui  

 
Salade carpaccio    € 14.20 
Klassieke rundecarpaccio aangekleed met pijnboompitten 
en truffelmayonaise op  groene salade 

 
Salade gegrilde kip    € 12.80 
Licht gekruide Malse dijen van de grill geserveerd 
op een Heerlijke sla melange met kruidige dressing 
 

VOOR BIJ DE BORREL 

Bitterballen 8 stuks    € 6.70 

Warm gemengd bittergarnituur  8 stuks  € 6.70 

Schaaltje nootjes     € 2.00 

Brood met kruidenboter   € 5.80 

Gooische friet                                                      

Friet met Parmezaanse kaas en truffelmayonaise € 5.30 

 

 

VOORGERECHTEN 

Klassieke rundercarpaccio   € 9.50 
Sla, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, Truffelmayo 

 
Gerookt zalm salade     € 9.20 
Sla, ui, roomkaas, gerookte zalm 
 
Geitenkaas Salade    € 8.90 
Sla, honing, walnoot, geitenkaas    

  
Tomatensoep     € 5.30 

Brood met kruidenboter   € 5.80 

 

PLATE GERECHTEN 

Mals gegrilde Kippendij                               

Geserveerd met friet en salade   € 16.20 

Kemphaanburger 
Dubbele runderburger met kaas, sla, ui en Rosemary- 

sea salt mayo. Geserveerd met friet en salade  € 15.25 
 
Stoofpotje                        
Rijk gevulde runderstoof volgens ambachtelijk recept 

Geserveerd met friet en salade   € 17.20 
 
Vegetarische Quiche                                
Quiche gevuld met ricotta en spinazie  

Geserveerd met friet en salade   € 16.70 
  

SOFTIJS  

IJshoorntje     € 1.50 

Beker klein     € 2,50 

Beker groot     € 4.50 

Toppings                                
Disco dip      € 0.35                        
Nootjes      € 0.35                     
Aardbeien     € 0.35                   
chocolade saus     € 0.35                 
Mini spekjes     € 0.45                         
Karamel blokjes     € 0.45                   
Slagroom     € 0.50 
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PANNENKOEK SPECIALS 
 
Zuiderzee 
Gerookte zalm, sla, rode ui & roomkaas  € 13.50 
 
Meatlovers 
Ham, Spek, kip, kaas, salami, champignon  € 15.20  
 
Geen gemekker  
Geitenkaas, sla, honingmosterd dressing  € 12.40 
 
Kemphaantje  
Stukjes gegrilde kip, paprika, champignon, ui & kaas. € 13.20 
 
Real American 
Pulled-pork , barbecuesaus, ui & sla    € 14.20 
 
Eenvoud 
Salami & Brie     € 10.00 
 
Fruitig 
Appel, ananas, & vruchtenjam   € 11.20 
 
Zoete inval 
Nutella, jam, slagroom & 3 soorten toppings  €12.60 
 
Gesprokkeld  
Champignon, paprika, ui, sla, stukjes walnoot   € 13.60 

en een frisse dressing 

 
Gewassen varkentje  
Beenham, sla & honingmosterddressing   € 12.80 
 
Overgooi  
Champignon, paprika, ui, ham, kaas, sla, truffelmayonaise  € 15.80  
 
 
Full flavour  
Voeg een sausje aan je pannenkoek toe!    € 0.75 
 

•  Knoflooksaus 

•  BBQ saus 

• Rosemary sea salt mayo 

• Honigmosterd dressing  

• Truffelmayonaise  
 

KINDERKAART 
 
Pannenkoeken 
Naturel ( Stroop / Poedersuiker)   € 6.00 

Nutella      € 8.00 
 
Kinder menu     € 10.50 
• Naturel pannenkoek met 3 toppings 

• Schatkist ijsje 

 
Kipnuggets met friet     € 7.70                      

Frikandel friet     € 7.70 

Kroket friet     € 7.70  
 

PANNENKOEKEN 
Naturel      € 7.00 
Spek       € 8.50 
Spek & kaas      € 9.70 
Nutella       € 9.00 
Kaas       € 8.50 
Ham & Kaas     € 9.70 
Appel       € 8.50 
Salami, Kaas & UI     € 10.50 
 
Extra ingrediënten     € 1.50 
 

 

 

 

• (Kinder-)Feestje? Kom dan pannenkoek-gourmetten! 

Ook voor andere partijtjes, bijeenkomsten en vergaderingen  bent                            

u bij ons  aan het juiste adres. Vraag  gerust  naar meer informatie. 

• Kinderen spelen onder toezicht van ouders of volwassen 

begeleiders.   

   

• Het overkapte terras is een rookvrije zone  

   

• Leuke acties en nieuwtjes? Volg ons op facebook! 
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