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ACTIVITEITEN

OPENINGSTIJDEN
Ma

10:00 - 20:30

Di

10:00 - 20:30

Wo 10:00 - 20:30

Kinderfeestje

Vier jouw kinderfeestje in het bos!
Lekker spelen in de speeltuin en je eigen
pannenkoek versieren met vriendjes.
Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden.

Bedrijfsuitje

Het leukste bedrijfsuitje vind je bij
Klein Zwitserland. Lasergamen, archery tag of
boogschieten in het bos en daarna gezellig dineren.
Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden.

Solex-arrangement

Rij door de prachtige omgeving
van de Utrechtse Heuvelrug en geniet
achteraf van onze pannenkoeken,
high tea, buffet of ga steengrillen!

Do

10:00 - 20:30

Vr

10:00 - 20:30

Za

10:00 - 20:30

Zo

10:00 - 20:30

Wij zijn alle feestdagen geopend, uitgezonderd
24 december (kerstavond) en oudjaarsdag.
Op nieuwjaarsdag zijn we vanaf 12.00 uur geopend.

Heb je e
en
allergie?
Meld he
t ons!

De hele
dag te
!
bestellen

Pannenkoeken

KLASSIEKERS

SPECIALITEITEN

Naturel
Appel
Rozijnen
Gember
Banaan
Ananas
Spek
Salami
Ham
Kaas

6,50
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

Appel & kaneel
Appel & rozijnen
Appel & spek
Appel & gember
Appel & banaan
Kaas & ham
Kaas & spek
Kaas & salami
Kaas & gember
Kaas & appel
Spek & ham
Banaan & chocoladesaus

9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50

Ham, kaas & ananas
Ham, ui & champignon
Spek, ui & champignon
Spek, gember & kaas
Spek, appel & rozijnen
Spek, kaas & ananas
Spek, ui & tomaat
Spek, salami & kaas
Salami, ui & kaas
Salami, ui, & champignon
Kaas, ui & champignon

11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00

Ham, kaas, ui & tomaat
Ham, kaas, ui & champignon
Spek, kaas, ui, paprika

12,50
12,50
12,50

h
vegetarisc
mogelijk

STEL ZELF SAMEN…
12,50
Stel je eigen pannenkoek samen met
maximaal vier van de volgende belegsoorten:
appel, ananas, banaan, gember, kaas, ham, spek, kaneel,
champignons, ui, paprika, salami en rozijnen
DRIEBERGEN
Ham, kaas, ui, champignons en paprika

14,00

HEUVELRUG
14,00
Boordevol champignons, ui, paprika en kaas
RIJSENBURG
Salami, tomaat, ui, paprika, kaas en sambal

14,00

BOEREN
Spek, ham, kaas, champignons, paprika,
ui, peterselie, gegarneerd met curry

15,75

VLIEGENDE VIS
Gerookte zalm, salade en roomkaas

15,75

PITTIGE KIP
Roerbakgroenten, salade en chilisaus

15,75

ZWITSERSE ALPEN
Spek, geraspte geitenkaas, pittenmelange,
spinazie en honing

15,75

PYRAMIDE
Kipshoarma, salade en knoﬂooksaus

15,75

Bij alle pannenkoeken kan je zelf stroop en poedersuiker
toevoegen. Op verzoek kunnen pannenkoeken ook
glutenvrij en/of lactosevrij worden bereid.
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VOOR (keuze uit)
SOEP
Naar keuze
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PANNENKOEK
Keuze uit:
Appel & kaneel
Appel & rozijnen
Appel & spek
Appel & gember
Appel & banaan
Kaas & ham
NA (keuze uit)
CHOCOLADEMOUSSE

PANNENKOEKEN

6,50
7,25
7,25
7,25

SUPERDELUXE - MET SUPERGROOT KADO
10,75
Stoere meiden *
10,75
Stoere jongens *
EXTRA BELEG?
+ 0,75
Appel, ananas, banaan, gember, kaas, ham, spek,
kaneel, champignons, ui, paprika, salami en/of rozijnen

lle
Bij a chten
rgere
kinde g je een
krij dootje!
ka
leuk

* Dit is een naturel pannenkoek

BROODPLANK
Met wisselende smeersels

Kaas & spek
Kaas & salami
Kaas & gember
Kaas & appel
Spek & ham
Banaan & chocoladesaus
of

KOFFIE OF THEE

Kinderen

Bij alle pannenkoeken kan je zelf stroop en poedersuiker
toevoegen. Op verzoek kunnen pannenkoeken ook
glutenvrij en/of lactosevrij worden bereid.
KLASSIEKERS
Naturel
Jip & Janneke (appel)
Ieniemienie (kaas)
Peppa Pig (spek)

of

Altijd-prijspannenkoek! *

Durf jij het aan? Win jij een
ijsje naar keuze, (mega)knuffel,
puzzeltocht, verrassingskado
of het verjaardagsfeestje? 9,50

OOK LEKKER
8,75
FRANSE FRIETJES MET…
Bitterballen, frikadelletjes, minikaassoufﬂé of
kipnuggets, met appelmoes en mayonaise

TOETJES
KINDERIJSJE
4,50
Twee bolletjes vanille-ijs in een meeneembeker
HANDIJSJES
Onze bediening vertelt je graag
welke handijsjes we hebben

Spaar voor leuke
kadootjes met onze
kinderspaarkaart

Lunch
SOEPEN

WARME GERECHTEN

TOMATEN
Kipreepjes en bosui

6,50

WISSELEND
Proef het seizoen!

6,50

Keuze uit bruin of wit brood, waldkornbol (+0,50)
of Italiaanse bol (+0,50)
12,50

UITSMIJTER GEROOKTE ZALM

UITSMIJTER STEL ZELF SAMEN
V.A. 9,00
Keuze uit één of meerdere van de
volgende belegsoorten;
jonge boerenkaas, boerenbeenham,
en spek
+ 1,00 per stuk

en
Te bestell
11:00
16:30

9,00

FLAMMKUCHEN
Kwark, creme fraiche en spek

BROODJES
Keuze uit bruin of wit brood, waldkornbol (+0,50) of Italiaanse bol (+0,50)
BRIE UIT DE OVEN
Walnoten, honing en rucola

8,50

PITTIGE KIP
Champignons, ui, paprika en chilisaus

10,50

CARPACCIO
Grana Padano, rucola, pittenmix
en truffelmayonaise

11,50

GEZOND
Boerenham, jonge kaas, sla,
komkommer, tomaat en scharrelei

8,50

KROKETTEN
Twee ‘Utregse’ kroketten
met Franse mosterd

8,50

Met frites
en
mayonais
e te
bestellen +
1,75

SALADES
Alle salades worden geserveerd met geroosterd bruin brood en roomboter
CARPACCIO
15,50
Grana Padano, rucola,
pittenmix en truffelmayonaise

h
vegetarisc
mogelijk

GEROOKTE ZALM
Kappertjes, rode ui en
citrusdressing

15,50

GEITENKAAS
Komkommer, rode ui,
pittenmix en honingmosterddressing

15,50

Diner
VOORAF
BROODPLANK
Met wisselende smeersels

5,50

Te best
ellen
vanaf
16:30

SOEPEN
TOMATEN
Kipreepjes en bosui

6,50

WISSELEND
Proef het seizoen!

6,50

VOORGERECHTEN
CARPACCIO
Grana Padano, rucola, pittenmix en
truffelmayonaise

h
vegetarisc
mogelijk

11,50

GEROOKTE ZALM
Veldsla, citrusdressing,
toast en roomboter

12,50

MAALTIJDSALADES
Alle salades worden geserveerd met geroosterd bruin brood en roomboter
CARPACCIO
Grana Padano, rucola, pittenmix
en truffelmayonaise

15,50

GEROOKTE ZALM
Kappertjes, rode ui en
mieriksworteldressing

15,50

GEITENKAAS
Komkommer, rode ui,
pittenmix en honingmosterddressing

15,50

Of heb je
meer zin
in een
pannenkoek?

KAASFONDUE VANAF 2 PERSONEN

BIJ TE BESTELLEN

Met ambachtelijk brood, rauwkostsalade,
wisselende groenten en fruit.

FRISSE RAUWKOSTSALADE

1,75

PORTIE FRITES MET MAYONAISE

1,75

Klassiek Zwitsers
met Gruyère en Emmentaler
21,00
Op reservering bij de laatste dinershift mogelijk
Vraag naar onze wijnsuggestie!

Extra
e
pannetj50
kaas 12,
Kinderen
11,00

HOOFDGERECHTEN
WIENERSCHNITZEL
Op klassieke wijze, met gebakken ui,
champignons en spek

17,50

KIPSATÉ
18,50
Van gemarineerde kippendij, met kroepoek,
atjar, satésaus met gedroogde uitjes

ZALMFILET
Gewokte spinazie, beurre blanc
en citroen

22,00

KÄSESPÄTZLE
Spätzle, Gruyere, Emmentaler kaas
en gekarameliseerde ui

16,00

Geservee
met frite rd
s
mayona en
ise

N.A.V. HET
SUCCES VAN
DE MENEER
SMAKERSFOODTRUCK.

DE MENEER SMAKERS BURGER
Klassieke burger met gegrilde paprika, aubergine,
oude kaassnippers & geheime Smakerssaus.

15,50

sch
vegetarliijk
moge

DESSERTS
DAME BLANCHE
Vanille-ijs met warme chocoladesaus

7,75

CHOCOLADEMOUSSE
Met chocoladekrullen

PANNA COTTA
Vers fruit en munt

6,00

KINDERIJSJE
4,50
Twee bolletjes vanille-ijs in een meeneembeker

TIRAMISU
Lange vingers, kofﬁe en mascarpone

6,00

HANDIJSJES
Onze bediening vertelt je graag welke handijsjes
we hebben

6,00

Allemaal
geserveerd
met slagro
om

