ootjes panneNkoeken!
Ootje konkel 

€9,35

spek, appel & appelstroop

Caprese€12,95
tomaat, mozzarella, pesto en rucola

zwemt nie meer 

€14,80

Tokkelige Benane

€9,20

Konkelaar 

€10,20

skeef rokkie 

€10,35

Frisse hap

€9,55

gerookte zalm, geitenkaas
en salade

gebakken banaan, pisang ambon,
en slagroom

verse vruchten en dikke yoghurt

Are biere

gebakken champignons, ui,
paprika en kaas

gonje fleis

gyrosvlees, tzatzki en salade

sore lippe

kipfilet in rode curry en groente

€12,15
€13,25
€13,25

brie, salami, gebakken ui en
bieslook

westfries€9,75
appel, kaneelijs en slagroom

onwais antrekkelijk

€13,60

spek, brie, honing en noten

advocaat, vanille ijs en slagroom

dikke truus

€9,80

rooie rakker

€10,75

dikke yoghurt, noten en honing

warme kersen, vanilleijs en slagroom

Snoeikont€5,95
met een gezichtje van snoepjes

frik€12,75
gehaktshoarma, groente mix
en knoflooksaus

stevige boer

€15,60

spek, salami, gebakken champignons,
ui, kaas en tomaat

€12,75

spek, ham, prei, kaas en
knoflooksaus

ham, kaas en ananas

likkebaard€10,25

stinkerd€13,15

volle hooischuur

koude banaan, chocoladesaus
en noten

swietslander€13,15
ham, kaas, spek en groente mix

duveltje uit ‘n doosje

€12,95

veul keize

€13,75

kipfilet in tomatensaus,
cheddarkaas en jalepeno pepers

kort en bondig

€11,75

spek, geitenkaas en gember

mozzarella, cheddarkaas,
brie en jong belegen

Of je stelt er zelf een samen...
pannenkoek naturel

€4,95

losse items telt u hierbij op.

+ €0,80

+ €1,20

+ €1,80

+ €2,25

+ €2,80

+ €3,80

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

• appel
• ananas
• gebakken
banaan
• 1 bol ijs
• gebakken ui
• paprika
• spek
• ham
• kaas
• salami

• likeur
• gemengde
salade
• rucola
• gedroogde
• tomaatjes
• gebakken
• champignons
• noten
• tzatziki
• mozzarella
• cheddar
• pesto

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

jam
honing
chocoladesaus
rozijnen
rauwe ui
appelstroop

chocopasta
slagroom
banaan koud
gember
tomaat
prei
olijven
jalapeno
pepers
• knoflooksaus
• chilisaus

2 bollen ijs
verse vruchten
tonijn
groentemix
warme kersen

geitenkaas
brie
boerenjongens
gehaktshoarma
gerookte zalm
gyrosvlees

Ootje wilt graag dat iedereen bij ons geniet van er pannekoek,
ook als u allergisch bent voor gluten, melk ei of andere ingedrienten. Meld het bij ons!

buiten de pannenkoeken om hebben wij...
mandje brood 

€4,25

specialiteiten

met kruidenboter
met aioli
met tzatziki

kipsate€14,25

voorgerechten

kipsate€14,25

mosterdsoep 

met friet en salade

met stokbrood en kruidenboter

€4,25

Tomatensoep€4,25
Dagsoep€4,50
aspergesoep€4,25
erwtensoep€4,25
carpaccio met parmezaanse
kaas en huisgemaakte pesto

€9,75

maaltijdsalades
geitenkaas, noten en honing 

€13,25

pikante kip en kerriedressing

€13,25

gerookte zalm en dilledressing €13,25

schnitzel€14,50
met friet en salade (varkensvlees)

spare ribs

€16,50

mixed grill

€19,50

met friet, koosla en 3 sauzen

met friet, salade en 3 sauzen
(van varkenshaas, kipfilet en biefstuk)

visje van de chef

vraag de bediening wat de chef
vandaag voor u maakt

dagprijs

