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

• P A N N E N K O E K E N H U I S •

ootjes favorieten

Ootje konkel   10,80
spek, appel & appelstroop

Tokkelige Benane 10,80
koude banaan, chocoladesaus  
en noten

westfries 11,30
appel, kaneel-ijs en slagroom

rezaine droom  11,30
rozijnen, appel en bakkersroom

zoete boffert    12,25
gebakken banaan, toffee saus,  
vanille ijs en slagroom

rooie rakker  12,30
warme kersen, vanille-ijs  
en slagroom

skoftig lekker 12,75
stroopwafelcrunch, caramelsaus,  
vanille-ijs en slagroom 

kort en bondig  13,30
spek, geitenkaas en gember

Are biere  14,10
gebakken champignons, ui,  
paprika en Beemsterkaas

hêlegaar prachtig 14,25
Old Amsterdam, vijgencompote,  
rucola en luxe noten mix

veul keize  14,30
mozzarella, brie en Beemsterkaas

volle hooischuur 14,70
spek, ham, prei, Beemsterkaas  
en knoflooksaus

Caprese 14,75
tomaat, mozzarella, pesto  
en rucola

stinkerd 14,75
brie, salami, gebakken ui en 
bieslook

Swietslander 14,75
ham, Beemsterkaas, spek  
en groente mix

geitenbreier  15,25
geitenkaas, honing, peccanoten,  
appel, spek en kruiden

onwais antrekkelijk 15,25
spek, brie, honing en luxe noten mix

pittige moid            15,95
kipshoarma, Beemsterkaas,  
gemengde salade, knoflook en chili saus 

ZWEMt nie meer   16,95
gerookte zalm, geitenkaas  
en gemengde salade

stevige boer 17,65
spek, salami, ui, tomaat  
gebakken champignons,  
en Beemsterkaas

andere koek

kindermenu

zelf samenstellen

plukbrood  

met kruidenboter 4,50

met smeersels  6,25
kruidenboter, aïoli en 
tomatensalsa

Voorgerechten  

Dagsoep 4,95

Tomatensoep  4,95

Nachos XL 7,95
kaasmix, guacamole,  
zure room en chilisaus

caprese 8,95
tomaat, mozzarella, pesto,  
basilicum en balsamico dressing

carpaccio 9,95
pesto of truffelmayonaise

Maaltijdsalades met brood

geitenkaas  13,25
met luxe noten mix en honing

pikante kip  13,25
met yoghurt kruiden dressing

carpaccio 13,25
pesto of truffelmayonaise

Hoofdgerechten  

Ootjes Angus burger XL 12,50
augurk, tomaat, rode ui
met friet en salade 

hotdog xxl 150gr. 12,95
spek, augurk, geb. uitjes 

Kaasfondue  14,50
met brood, friet en salade  

Kipsate  14,95
met salade, friet of stokbrood

Spareribs 500 gr. 17,95
met friet, coleslaw en sauzen

pannenkoek naturel  5,95

+ 0,95
• jam
• honing
• chocoladesaus
• rozijnen
• appelstroop

• caramelsaus
• toffeesaus
• chilisaus
• bieslook

+ 1,45
• nutella
• slagroom
• banaan koud
• gember

• tomaat
• prei
• jalapeño
• knoflooksaus

+ 1,95
• appel
• ananas
•  gebakken  

banaan
• bol ijs
• gebakken ui

• paprika
• spek
• ham
• Beemsterkaas
• Old Amsterdam
• salami

+ 2,45
• bakkersroom
•  gem. salade
•  champignons
• luxe noten mix
• mozzarella

• pesto
• rucola
• pecannoten
•  stroopwafel 

crunch

+ 3,95
• geitenkaas
• brie
• boerenjongens

• kipshoarma
• gerookte zalm

+ 2,95
• groentemix • warme kersen

 Pannenkoek Snoeikont 6,95
met snoepjes

Poffertjes 12 st.  4,95

bord friet 5,95
met van Dobben kroket, frikandel 
of kipnuggets + mayonaise en appelmoes

zoete Koinders 10,95
pannenkoek snoeikont,  
limonade en kinderijsje

Ootjes kinderijsje  2,95
vanille-ijs met slagroom

dieren ijsbekers 3,95
Bella of Punky vanille, Tokkie  
chocolade of Frikky aardbei

diner

Wist je dat...

Ons beslag dagelijks vers 
wordt bereid met meel 
afkomstig van Korenmolen 
de Krijgsman in Blokker.

 Er een prachtige  
speelhoek is en dat je  
overal mag spelen hoe  
veel je wilt. En als je met 
een volle buik naar huis  
toe gaat word je ook  
nog eens verrast met het  
‘Cadeautje van Ootje’.

Wij rekening houden met 
speciale wensen voor gasten 
met een allergie, dieetwens, 
vegetariërs en veganisten.  
Geef het aan bij je  
bestelling.

kaas, bacon of gebakken ei +1,00


