PANNENKOEKEN & PLEZIER
Er is altijd wel iets te beleven op
het Stadslandgoed in Almere!

Het restaurant
Familie en Pannenkoekenrestaurant de Kemphaan
ligt in het hart van het Stadslandgoed. Met een
pretfontijn voor de deur en het terras op het water
met uitzicht op de AAP-eilanden van stichting AAP is
een bezoekje aan dit restaurant alleen al een feestje.
Een all day dining concept en een ongedwongen
inrichting met hier en daar een gezellig kletspotje op
tafel maakt dat iedereen zich welkom voelt! Zowel
binnen als buiten een ruime speelhoek voor de kids.

Faciliteiten
•
•
•
•
•
•
•

Restaurant met 100 zitplaatsen
Tribune met 100 zitplaatsen
Terras aan het water
Vergaderruimte
Evenementenlocatie
Overdekt binnenplein
Kiosk

Op maat gemaakt
Van kinderfeestje, familieaangelegenheid tot uw
zakelijke bijeenkomst; alles is mogelijk en geheel naar
eigen wensen in te vullen! Een warm & koud buffet,
Grootmoeders tafeltje, pannenkoekengourmet of
barbecuearrangementen zijn slechts een greep uit
alle opties. Wij denken graag met u mee om samen de
ultieme beleving te organiseren. Alles kan bij ons!

Ook als er niets te vieren is, is het altijd
een feestje om een pannenkoek te eten!
Kom ook gewoon gezellig langs voor de borrel of
bijkletsen onder het genot van een kopje verse
muntthee en een heerlijke appeltaart. Iedereen is
altijd welkom. Bij de kiosk kun je frietje of softijsje
bestellen om lekker het park mee in te nemen.

Menu
Een ruim aanbod aan diverse belegde pannenkoeken
welke stuk voor stuk glutevrij bereid kunnen worden.
Ook als je vegetarisch bent kun je met een gerust hart
aanschuiven. De vegan-pannenkoek verrijkt het brede
assortiment. Natuurlijk worden er náást de vele
pannenkoeken ook een goede burger, rijk gevuld
stoofpotje
en diverse lunchgerechten als een
boerenboterham gerookte zalm geserveerd. De kaart
is zeer toegankelijk en biedt voor ieder wat wils.

Het Stadslandgoed
Activiteiten combineren? Naast uw bezoek aan het
Pannenkoeken & Familie restaurant zijn er een boel
belevenissen en allemaal op loopafstand! Breng een
bezoekje aan Almere Jungle, rij mee met de
beverbus, ga op speurtocht, slinger de bomen in bij
Fun Forest of bezoek de Boerenmarkt op
zaterdagochtend. Blijven slapen kan natuurlijk ook
op Natuurcamping de Kemphaan. Volg alle
festiviteiten van het landgoed via de facebookpagina

Openingstijden
Woensdag tot en met maandag
10:00 t/m 20:00 uur
Dinsdag
10:00 t/m 18:00 uur
November tot Maart op dinsdagen gesloten

Met uniek uitzicht vanaf het terras op
de apeneilanden van STICHTING AAP!

UNIEKE LOCATIE IN ALMERE
Kemphaanpad 8 1358 AC
Almere-Hout, Flevoland
036 785 3508
info@pannenkoekenalmere.nl
www.pannenkoekenalmere.nl

