Soepen & voorgerechten
Romige champignonsoep (gemaakt in eigen keuken)
Oma’s tomatensoep (gemaakt in eigen keuken)
Soep van de dag (gemaakt in eigen keuken)
Bakkers roggebrood (2 plakken) met roomboter
Breekbroodjes met kruidenboter en knoflooksaus

4,50
4,50
4,50
2,25
3,65

Frisse rauwkostsalade* met geitenkaas, pijnboompitjes
Frisse rauwkostsalade* met gerookte zalm
Frisse rauwkostsalade* met gerookte kip
Frisse rauwkostsalade* (als bijgerecht)

5,85
5,85
5,85
3,25

*) met o.a. mesclun, komkommer, tomaat, wortel en frambozendressing.

Zoete pannenkoeken
Pannenkoek warme bosvruchten en slagroom
Appel met warme bosvruchten
Appel met banaan
Pannenkoek met warme kersen en slagroom
Banaan met noten-mix, chocoladekrullen/saus
Appel met honing en noten-mix
Appel met rozijnen, kaneelsuiker
Pannenkoek met Nutella® chocolade pasta

9,25
9,75
9,75
9,75
9,75
9,75
9,75
8,50

Ananas pannenkoek
Appel pannenkoek
Appel met ananas
Appel met rozijnen
Appel met gember
Appel met kaneelsuiker
Appel met noten-mix en kaneelsuiker
Naturel met op tafel suiker/appelschenkstroop

8,75
8,75
9,75
9,75
9,75
8,75
9,75
8,00

Hartige/Zoete pannenkoeken
Appel met spek
Appel met spek en kaas
Appel met spek en rozijnen
Spek met ananas

9,75
10,25
10,25
9,75

Kaas met ananas
Kaas met appel
Ham met kaas en ananas
Gerookte kip met ananas en kaas

9,25
9,75
10,25
10,25

Hartige pannenkoeken
Spek met kaas
Spek met rozijnen
Spek met gember
Spek pannenkoek
Spek met champignon en ui
Spek met kaas, champignon en ui
Spek met paprika en ui
Spek met kaas en ui
Spek met kaas, ham en champignon
Spek met champignons
Spek met kaas en ham
Spek met kaas en champignon
Spek met kaas, paprika en ui
Spek met kaas, tomaat en champignon
Spek met ham, champignon en ui
Gerookte kip met kaas en champignon
Gerookte kip met prei en zongedroogde tomaatjes

9,25
9,25
9,25
8,75
9,75
10,25
9,75
9,75
10,25
9,25
9,75
9,75
10,25
10,25
10,25
9,75
9,75

Ham met champignon
Ham, kaas en salami
Ham met spek en ui
Ham met salami en champignons
Ham met kaas en champignon
Ham met kaas en prei
Ham met kaas
Ham met prei en brie
Ham met kaas, spek en Italiaanse kruiden
Salami, champignon en ui
Salami met champignon
Salami met paprika en kaas
Salami met kaas en champignon
Salami met kaas, champignon en ui
Salami met kaas, champignons en ham
Salami met spek en champignons
Salami met kaas, champignon, paprika

9,25
9,75
9,75
9,75
9,75
9,75
9,25
9,75
9,75
9,75
9,25
9,75
9,75
10,25
10,25
9,75
10,25

Al onze pannenkoeken worden ambachtelijk in de pan gebakken. Ingrediënt toevoegen €1,00 extra.
Heeft u een allergie of glutenintolerantie? Meld het ons, wij hebben hiervoor een aparte menukaart. Afrekenen doen wij bij voorkeur aan tafel.

Vegetarische hartige pannenkoeken
Goudse/Edammer kaas pannenkoek
Champignon met prei en zongedroogde tomaatjes
Kaas met tomaat en Italiaanse kruiden
Kaas met gember
Kaas met champignon en paprika

8,75
9,75
9,25
9,25
9,75

Paprika met Champignon en ui
Pannenkoek brie, honing, rucola
Pannenkoek geitenkaas, honing, rucola
Kaas met champignon, tomaat en noten-mix
Kaas, tomaat en prei

9,75
10,25
10,25
9,75
9,75

Voor de kindjes
Pannenkoek met op tafel suiker en stroop
Pannenkoek met spek
Pannenkoek met Bonne Maman® aardbeien jam
Kinderfrietjes met kipnuggets*

6,50
6,50
6,50
5,75

Pannenkoek “zelf versieren”
Pannenkoek met Nutella® chocolade pasta
Pannenkoek appel of appelmoes
Kinderfrietjes met een frikandel of kroket*

6,50
6,50
6,50
5,75

*) met appelmoes en fritessaus of ketchup

Zonnige specialiteiten pannenkoeken
Pannenkoek spek met kaas, tomaat, champignon, prei en ui
Pannenkoek met ham, kaas, tomaat, champignons, paprika, ui en Italiaanse kruiden
Spek pannenkoek belegd met sla-melange/rucola, brie, pijnboompitjes en honing
Spek pannenkoek belegd met sla-melange/rucola, geitenkaas, pijnboompitjes en honing
Pannenkoek met spek, ham, salami, kaas, champignon en ui
Pannenkoek belegd met gerookte zalmcarpaccio met sla-melange/rucola en dille-limoendressing
Pannenkoek gevuld met pittige kip, champignon, paprika en ui en een frisse salade
Calzone pannenkoek met shoarma, paprika, champignon, ui en knoflook saus en een frisse salade
Pannenkoek ham, spek, champignons, ui en een meegebakken eitje met pindasaus
Pannenkoek met runder-stoofvlees (met tomaat, champignon, paprika en ui) en een frisse salade
Italiaanse pannenkoek meegebakken mozzarella belegd met sla-melange/rucola, zongedroogde tomaatjes en pesto
Vier kazen; meegebakken Goudse/Edammer en mozzarella belegd met geitenkaas en rucola
Pannenkoek van de maand (de bediening vertelt u er graag over)

13,25
13,25
13,75
13,75
13,75
14,25
13,75
13,75
13,75
13,75
13,25
13,25
13,75

Bistro gerechten
Runderstoofpotje naar oma’s recept (mee gestoofd; champignons, tomaat, paprika en ui)

14,75

Met verse frietjes, frietsaus en een frisse rauwkostsalade

Twee Cordon bleu van kip gevuld met ham en kaas

14,75

Met uit de oven aardappelgratin of verse frietjes en een frisse rauwkostsalade

Malse gemarineerde kippendij op stok met huisgemaakte satésaus

13,25

Met verse frietjes, frietsaus en een frisse rauwkostsalade

Achterhoekse gehaktballetjes gesmoord in pesto-jus

13,25

Met verse frietjes, frietsaus en een frisse rauwkostsalade

Twee ambachtelijke rundvleeskroketten

9,50

Met verse frietjes, frietsaus, mosterd en een frisse rauwkostsalade

Maaltijd salade met gerookte kip of gerookte zalm of geitenkaas/pijnboompitjes
Heerlijke frisse salade-mix van rauwkost met frambozendressing, breekbroodjes, kruidenboter en knoflooksaus

11,75

Bistro gerechten keuzemenu
Huisgemaakte tomatensoep, champignonsoep of onze dagsoep
***
Malse kip op stok met satésaus

Met verse frietjes, frietsaus en een frisse rauwkostsalade

of
Achterhoekse gehaktballetjes gesmoord in pesto-jus
Met verse frietjes, frietsaus en een frisse rauwkostsalade

***
Kopje koffie, thee of cappuccino

18,25

*** Lunch gerechten ***
Zijn uitsluitend tot 16.00 uur te bestellen.

Belegde broodjes
Keuze uit een vers afgebakken meergranen wit of bruin molenbrood
Molen-broodje met jonge Goudse kaas
Molen-broodje gezond (ham/kaas, sla garnituur)
Molen-broodje geitenkaas met honing/pijnboompitjes
2 Rundvlees kroketten met sneetjes brood

5,75
5,75
5,75
5,75

Molen-broodje met slagers achterham
Molen-broodje gerookte zalm dille-citroendressing
Molen-broodje brie met honing/pijnboompitjes
Molen-broodje met in kruidenboter gebakken
champignon, paprika, ui en gesmolten kaas

5,75
5,75
5,75
6,25

Tosti’s
Tosti ham en kaas
Tosti ham, kaas en ananas

4,75
4,75

Tosti kaas
Tosti kaas, tomaat en pesto

4,50
4,75

Uitsmijters/Pannesmijter
Uitsmijter jonge Goudse kaas (3 scharreleitjes)
Uitsmijter slagers ham (3 scharreleitjes)
Uitsmijter slagers ham, Goudse kaas (3 scharreleitjes)
Uitsmijter De Zon (4 scharreleitjes)
slagers ham, Goudse kaas, tomaat en Italiaanse kruiden

7,75
7,75
8,25

Pannesmijter* pannenkoek, geb. ei, ham en kaas
9,50
Pannesmijter* De Zon
9,75
pannenkoek, geb. ei, ham, tomaat, kaas en Ital. kruiden

8,75

*) pannensmijter is een uitsmijter verpakt in een pannenkoek.

Pannenkoekenhuis de Zon
Nagerechten
De klassieker

€ 5,25

Koekje van eigen deeg

€ 5,25

Hollands glorie

€ 5,25

Ouwe taart

€ 5,25

Lange lepel ijs

€ 5,25

Coupe Banaan royal

€ 5,25

SlagYochurt

€ 5,25

Als kers op het dessert

€ 5,25

Wat de dag brengt

€ 5,50

Feestdessert met vuurwerk (vanaf 6 pers.)

€ 4,50 p.p.

Boeren vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom
Bastogne-ijs met stroopwafelstukjes, karamelsaus en slagroom
Bosbessen yoghurt-ijs met warme bosvruchten en slagroom
Heerlijk appeltaartje met boeren vanille-ijs en slagroom

Sorbet van passievruchten-ijs met cocktailfruit, frambozensaus en slagroom
Verse banaan met boeren vanille-ijs, slagroom en chocoladetopping
Luchtig geklopte naturel yoghurt met perencompote en slagroom
Boeren vanille-ijs met warme kersen en slagroom
Seizoensgebonden nagerecht
Heerlijke ijstaart met warme bosvruchten-, kersen-, chocoladesaus en slagroom

Kinderijsje
Twee bolletjes ijs met keuze uit:
aardbeien-ijs en/of vanille-ijs met slagroom en spikkels
Heeft u een allergie of glutenintolerantie? Meld het ons!

www.pannenkoekenhuisdezon.nl

€ 4,25

Pannenkoekenhuis de Zon
Koffie specialiteiten
Koffie de Zon

€ 4,95

Koffie met amaretto en slagroom

Spaanse koffie

€ 4,95

Koffie met Licor 43 en slagroom

Irish coffee

€ 4,95

Koffie met basterd suiker, whisky en slagroom

Achterhoekse koffie

€ 4,95

Koffie met basterd suiker, Achterhoekse kruidenbitter en slagroom

Witte chocolade/kaneel koffie

€ 3,65

Cappuccino met witte chocolade siroop, slagroom en kaneel

Tiramisu koffie

Cappuccino met tiramisu siroop, slagroom en cacaopoeder

Emma Thee concept
Ceylon Orange Pekoe

Krachtig, opwekkende zwarte Ceylon-thee, afkomstig uit Sri-Lanka.

China Sencha

Deze milde groene thee wordt gemaakt in de provincie Zheijang in China.

Kruidenthee Gember

Verrassende kruidenthee met rode peper, kruidnagel, gember en citroengras.

Zwarte Thee Mango

Krachtige mélange met stukjes gedroogde mango en zonnebloembloesem.

China Jasmijn

Kom even helemaal tot rust met deze groene jasmijnthee.

Rooibos Natuur
Zuid-Afrikaanse rooibosthee, zacht en lichtzoet van smaak.

Wij serveren ook diverse likeurtjes voor o.a. bij de koffie
Amaretto, Cointreau, Drambuie, Licor 43, DOM Benedictine,
Grand Marnier, Tiramisu likeur of Tia Maria.

www.pannenkoekenhuisdezon.nl

€ 3,65

Warme dranken
Thee (Emma-Thee plankje op tafel)
Beukenhorst Koffie / Espresso
Cappuccino (Lattiz)
Warm appelgebak met slagroom

2,25
Verse munt thee met honing
2,25
Koffie verkeerd
2,35
Latte Macchiato
Al onze koffie kan ook cafeïnevrij gezet worden
3,65

2,35
2,35
2,45

Warme chocolademelk

2,40
2,35
2,35
2,35
2,35

Frisdranken
Ranja met een rietje
Chaudfontaine plat water
Chaudfontaine bruisend water
Chaudfontaine 0,5 lt. plat tafelwater

1,75
2,15
2,15
3,50

Fanta Cassis
Rivella
Fuzetea black tea sparkling
Fuzetea perzik met hibiscus (koolzuurvrij)

Coca-Cola regular

2,35

Coca-Cola light
Coca-Cola zero
Sprite
Finley Bitter lemon
Finley Tonic
Finley Ginger Ale
Fanta Orange

2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35

Fuzetea groene thee mango/kamille (koolzuurvrij) 2,35
Fuzetea groene thee lemon (koolzuurvrij)
2,35
Appelsap
2,35
Sinaasappelsap (flesje)
2,35
Verse geperste jus d’orange
3,25
Fristi
2,35
Chocomel
2,35
Melk (dagverse, halfvol)
2,00

Bieren
Bavaria Pils van de Tap
Swinckels’ superieur pilsener (fles)
Bavaria Original 0.0 (alcoholvrij)
Bavaria Witbier 0.0 (alcoholvrij)
Bavaria Radler lemon 0.0 (alcoholvrij)
Bavaria Radler lemon 2 %
Rodenbach fruitage fruitbier 3,9 %

2,40
2,75
2,30
2,30
2,35
2,35
2,75

Texels Skuumkoppe 6 %
La Trappe Witte trappist 5,5 %
La Trappe Blond 6,5 %
La Trappe Bockbier 7 %
La Trappe Dubbel 7 %
La Trappe Isi’dor 7,5 %
La Trappe Tripel 8 %
La Trappe Quadrupel 10 %

3,65
3,65
3,85
3,85
3,85
3,85
4,65
4,85

Witte zoete huiswijn Duitse kabinett Königshof
Rosé huiswijn Zuid-Afrikaanse Blanc de Noir

3,85
3,85

Sherry Medium/Droge
Campari

3,25
4,25

Vieux
Jägermeister
Advocaatje met slagroom

2,75
2,75
3,25

Cointreau
Di Antonio Amaretto
Drambuie
Tia Maria

4,25
4,25
4,25
4,25

Wijnen Karaf 0,2 cl
Witte huiswijn Spaanse verdejo/chardonnay
Rode huiswijn Italiaanse Puglia

3,85
3,85

Port/Sherry/Vermout
Rode/Witte Port
Martini Bianco/Rosso

3,25
3,25

Binnenlands gedistilleerd
Jonge Jenever / Oude jenever
Corenwijn
Beerenburg

2,75
2,75
2,75

Likeuren
D.O.M. Benedictine
Licor 43
Malibu
Grand Marnier Rouge

4,25
4,25
4,25
4,25

Buitenlands gedistilleerd/Whisky/Cognac
Gin Bombay
Lawrence Scott whisky
Remy Martin VSOP

4,25
4,25
6,25

Bacardi witte rum
Ballantine’s whisky
Joseph Guy VS

4,25
4,25
4,75

