Breekbroodjes met kruidenboter en knoflooksaus

3,65

Frisse rauwkostsalade* (als bijgerecht)

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.
Online bestellen https://www.e-food.nl/wehl/pannenkoekenhuis-de-zon
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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 suiker en stroop
Pannenkoek met spek
Pannenkoek met Bonne Maman® aardbeien jam

6,50
6,50
6,50

Pannenkoek “zelf versieren”
Pannenkoek met Nutella® chocolade pasta
Pannenkoek appel of appelmoes

6,50
6,50
6,50

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 met pittige kip, champignon, paprika en ui en een frisse salade
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

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

Bistro gerechten
13,75

Runderstoofpotje naar oma’s recept (mee gestoofd; champignons, tomaat, paprika en ui)
met Roseval aardappeltjes uit de oven, frietsaus en een frisse rauwkostsalade

9,75

Nasi maaltijd met malse gemarineerde kippendij op stok met huisgemaakte satésaus
met cassave-kroepoek

9,75

Bami maaltijd met malse gemarineerde kippendij op stok met huisgemaakte satésaus
met cassave-kroepoek

Huisgemaakte Lasagne met half om half gehakt (400 gram)

9,75

met een frisse rauwkostsalade

9,50

Maaltijd salade met gerookte kip
Heerlijke frisse salade-mix van rauwkost met frambozendressing, breekbroodjes, kruidenboter en knoflooksaus

9,50

Maaltijd salade met gerookte zalm
Heerlijke frisse salade-mix van rauwkost met Dille-lemon dressing, breekbroodjes, kruidenboter en knoflooksaus

9,50

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