WELKOM
Hartelijk welkom bij De Pannenkoek Horn, de ideale
afsluiting van uw dag! Geniet hier van een ambachtelijke
pannenkoek, een pannenkoek specialiteit of een
hoofdschotel voor de niet pannenkoeketer.
Onze kleine gasten tot 10 jaar ontvangen bij hun
kindergerechtjes Doekoemuntjes, waarmee ze leuke
cadeautjes kunnen kopen uit onze Doekoewinkel. Ze kunnen
er ook voor kiezen door te sparen voor een groter cadeau.
Dit kan door ons restaurant vaker te bezoeken en meer
muntjes te verzamelen.
Voor de kids hebben we ook een aparte speelkamer en er
zijn aan de bar tekeningen en kleurtjes verkrijgbaar. Met
goed weer kunnen ze lekker naar buiten waar de
springheuvel en zandbak zich bevinden. Uiteraard is dit
complex geheel omheind.
Smakelijk eten en wij horen graag hoe u De Pannenkoek
Horn heeft ervaren!
Team De Pannenkoek Horn

Soepen en voorgerechten
601.Tomatensoep
met gehaktballetjes, stokbrood & kruidenboter

602.Franse uiensoep

gegratineerd met kaas, stokbrood & kruidenboter

604.Mandje stokbrood
met kruidenboter
605.Kippenpasteitje

zoals oma deze altijd maakte

606.Zalmcocktail

€ 4,25
€ 4,25
€ 3,75
€ 6,25
€ 5,50

stukjes zalm, ijsbergsla en cocktailsaus

Kindervoorgerechten
608. Kindertomatensoep

€3,50

609. Kinderuiensoep

€3,50

Grote en kleine salades
614. Kleine salade spekjes en champignons

€ 8,50

een frisse klassieker met diverse soorten sla, tomaat,
komkommer, bosui, gebakken spekjes en een fris zuur appeltje

615. Kleine salade Geitenkaas

€ 8,50

Gemengde salade met stukjes walnoot & appel, tomaat, komkommer,
bosui, geitenkaas & honing- mosterd dressing

616. Kleine salade Gerookte Zalm

€ 8,50

Gemengde salade met tomaat, komkommer, ei,
gerookte zalm, olijven, kappertjes, uienringen

514. Maaltijdsalade spekjes en champignons

€ 12,50

een frisse klassieker met diverse soorten sla, tomaat,
komkommer, bosui, gebakken spekjes en een fris zuur appeltje

515. Maaltijdsalade Geitenkaas

€ 12,50

Gemengde salade met stukjes walnoot & appel, tomaat, komkommer,
bosui, geitenkaas & honing- mosterd dressing

516. Maaltijdsalade Gerookte zalm
Gemengde salade met tomaat, komkommer, ei,
gerookte zalm, olijven, kappertjes, uienringen.

€ 12,50

Voor de niet pannenkoek eters
Schnitzels…
500. Wienerschnitzel naturel
zoals het hoort met een schijfje citroen
501. Wienerschnitzel met pepersaus
Lekker pittig
502. Wienerschnitzel met champignonroomsaus
met champignon, paprika, ui & kaas
503. Wienerschnitzel met zigeunersaus
overbakken met ananas en kaas
504. Wienerschnitzel van de hei
met champignon, ui, parilka en kaas
505. Wienerschnitzel Hawai
met ui, spek en champignons
506. Wienerschnitzel van het huis
met ui, spek en champignons
507. Kipschnitzel
met ananas en zigeunersaus

€ 14,25
€ 15,50
€ 15,50
€ 15,50
€ 16,50
€ 15,50
€ 15,50
€ 9,75

Bovenstaande hoofdgerechten worden
geserveerd met frites, mayonaise en een frisse salade

Voor de niet pannenkoek eters
508. Spare ribs van het huis
€ 16,00
geserveerd met 2 dipsausjes
509. Kipsaté
€ 14,25
met satésaus en kroepoek
510. Pannetje met Limburgs zuurvlees
€ 14,75
Limburgs Stoofvlees met een saus van stroop
Bovenstaande hoofdgerechten worden
geserveerd met frites, mayonaise en een frisse salade

512. XL Hamburger met friet
Broodje met hamburger, hamburgersaus,
belegd met sla, tomaat, ui en augurk
513. XL Cheeseburger met friet
Broodje met hamburger, hamburgersaus,
belegd met sla, tomaat, ui en augurk

€ 10,25

€ 12,00

Snacks
522. Friet met kroket

€ 5,50

523. Friet met frikandel

€ 5,50

524. Friet met frikandel speciaal

€ 6,50

525. Kroket

€ 2,00

526. Frikandel

€ 2,00

527. Frikandel speciaal

€ 2,00

837. Portie friet

€ 2,50

Pannenkoek Kapsalon
318. Pannenkoek met kebab, frietjes,ijsbergsla
paprika, champignons en uien met kaas overbakken in de
oven en natuurlijk knoflooksaus
of cocktailsaus.
€ 13,75

Zoete pannenkoeken
Naturel met….
100. Pannenkoek naturel
101. Pannenkoek met aardbeienjam
102. Pannenkoek met Nutella

€ 5,95
€ 6,95
€ 6,95

Appel….
110. Pannenkoek met appel & poedersuiker
111. Pannenkoek met appel, rozijnen & poedersuiker
112. Pannenkoek met appel, rozijnen, noten & kaneelsuiker
113. Pannenkoek appel & spek

€ 7,75
€ 8,75
€ 9,75
€ 9,75

Kersen….
120. Pannenkoek met kersen & poedersuiker
121. Pannenkoek met kersen, appel & poedersuiker

€ 8,75
€ 9,75

Ananas….
130. Pannenkoek met ananas & poedersuiker
131. Pannenkoek met ananas,appel & poedersuiker
132. Pannenkoek met ananas,banaan&poedersuiker
133. Pannenkoek met ananas & kaas

€
€
€
€

7,75
8,75
8,75
9,25

Zoete pannenkoeken
Banaan….
140. Pannenkoek met banaan & poedersuiker
141. Pannenkoek met banaan & Nutella
142. Pannenkoek met banaan, appel& poedersuiker

€ 7,75
€ 8,10
€ 9,75

Rozijnen….
170. Pannenkoek met rozijnen & poedersuiker
171. Pannenkoek met rozijnen, noten & poedersuiker
172. Pannenkoek met rozijnen, rum & poedersuiker
173. Pannenkoek met rozijnen, gemengde noten,
rum & poedersuiker

€ 7,75
€ 9,50
€ 10,75
€11,50

Zoete pannenkoek Specialiteiten
401. Appeltaart pannenkoek
€ 12,75
met appel, rozijntjes, cakekruimels, kaneelsuiker,
softijs & slagroom
402. Pannenkoek appel speciaal
€ 12,75
met appel, rozijnen, gemengde nootjes,
Calvados & kaneelsuiker
403. Pannenkoek heisse liebe
€ 12,75
met warme kersen, poedersuiker,
softijs & slagroom
404. Pannenkoek bananen split
€ 12,75
met banaan, poedersuiker, chocoladesaus,
softijs & slagroom

Hartige Pannenkoeken
Spek….
200. Pannenkoek spek
201. Pannenkoek spek & stroop
202. Pannenkoek spek & ui
203. Pannenkoek spek & prei
204. Pannenkoek spek & tomaat
205. Pannenkoek spek & paprika
206. Pannenkoek spek & champignon
207. Pannenkoek spek & kaas
208. Pannenkoek spek & ham
209. Pannenkoek spek, ui, champignon
210. Pannenkoek spek, ui, kaas
211. Pannenkoek spek, ui, paprika
212. Pannenkoek spek, champignon, paprika
213. Pannenkoek spek, champignon, kaas
214. Pannenkoek spek, paprika, kaas
215. Pannenkoek spek, ui, paprika,
champignon, kaas
216. Pannenkoek spek, ui, paprika,
champignon, kaas & Italiaanse kruiden

€ 7,75
€ 7,75
€ 8,25
€ 8,75
€ 9,00
€ 9,25
€ 9,00
€ 9,50
€ 9,50
€ 9,75
€ 10,25
€ 10,25
€ 10,50
€ 10,75
€ 10,75
€ 11,50
€ 11,75

Hartige Pannenkoeken
Ham….
220. Pannenkoek ham
221. Pannenkoek ham & kaas
222. Pannenkoek ham & ui
223. Pannenkoek ham & champignon
224. Pannenkoek ham & prei
225. Pannenkoek ham & paprika
226. Pannenkoek ham & tomaat
227. Pannenkoek ham, ui, champignon
228. Pannenkoek ham, ui, kaas
229. Pannenkoek ham, ui, paprika
230. Pannenkoek ham, champignon, paprika
231. Pannenkoek ham, champignon, kaas
232. Pannenkoek ham, paprika, kaas
233. Pannenkoek ham, ui, paprika,
champignon, kaas
234. Pannenkoek met ham, ui, paprika,
champignon, kaas & Italiaanse kruiden

€ 7,75
€ 9,50
€ 8,25
€ 9,00
€ 8,75
€ 9,25
€ 9,00
€ 9,75
€ 10,25
€ 10,25
€ 10,50
€ 10,75
€ 10,75
€ 11,50
€ 11,75

Hartige Pannenkoeken
Kaas….
260. Pannenkoek kaas
261. Pannenkoek kaas & ui
262. Pannenkoek kaas & champignon
263. Pannenkoek kaas & paprika
264. Pannenkoek kaas & prei
265. Pannenkoek kaas & ananas
266. Pannenkoek kaas & tomaat
267. Pannenkoek kaas, ui, champignon
268. Pannenkoek kaas, ui, paprika
269. Pannenkoek kaas, ui, tomaat
270. Pannenkoek kaas, champignon, paprika
271. Pannenkoek kaas, champignon, tomaat
272. Pannenkoek kaas, champignon, prei
273. Pannenkoek kaas, paprika, prei
274. Pannenkoek kaas, paprika, tomaat
275. Pannenkoek kaas, ui, champignon, paprika
276. Pannenkoek kaas, prei, champignon,
paprika

€ 8,00
€ 8,50
€ 9,00
€ 9,25
€ 8,75
€ 9,25
€ 9,25
€ 9,75
€ 9,75
€ 9,75
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,25
€ 10,25
€ 10,50
€ 11,00
€ 11,00

Hartige Pannenkoeken
Vis….
291. Pannenkoek gerookte zalm, prei & kaas
292. Pannenkoek gerookte zalm, ui,tomaat,
kaas, olijven, kappertjes

€ 12,25
€ 12,75

Hartige Pannenkoek Specialiteiten
300. Limburgse pannenkoek
heerlijk met oma’s kippenragout
301. Hollandse Boeren pannenkoek met spek,
ham, ui, champignons, prei, paprika & kaas
302. Hawaï pannenkoek
met ham, kaas & ananas
303. Shoarma pannenkoek
met shoarma, ui & een tipje knoflooksaus
304. Shoarma speciaal pannenkoek
met shoarma, ui, paprika, champignons,
kaas & een tipje knoflooksaus
305. Indische pannenkoek
met saté, satésaus, taugé en kroepoek
Alle hartige specialiteiten pannenkoeken
worden geserveerd met een frisse salade
om de maaltijd compleet te maken

€ 12,75
€ 12,75
€ 12,75
€ 12,75
€ 13,75

€ 12,75

Hartige Pannenkoek Specialiteiten
306. Mexicaanse Pannenkoek
met Mexicaans gekruid gehakt, tomaat,
maïs, ui, paprika, kaas & taco dip
307. Noorse pannenkoek
met gerookte zalm & bieslookroomkaas,
pijnboompitjes & bosui
308. Geit Pannenkoek
met lauwwarme geitenkaas, appel,
spek, walnoten & honing
309. Wrap pannenkoek
met kruidige kipreepjes, knapperige
ijsbergsla, tomaat, komkommer &
kerriemayonaise

Alle hartige specialiteiten pannenkoeken
worden geserveerd met een frisse salade
om de maaltijd compleet te maken

€ 12,75

€ 12,75

€ 12,75

€ 12,75

Kindergerechten

(voor kinderen t/m 10 jaar)

Kindervoorgerechten
608. Kindertomatensoep

€ 3,50

609. Kinderuiensoep

€ 3,50

Kinderspecialiteiten….
640. Koekiemonster pannenkoek kleuter
Kleuterpannenkoek met een vachtje van
blauwe hagelslag, oogjes van slagroom en
muntdrop en een mondje van een chocochip
koekje
641. Koekiemonster pannenkoek kinder

€ 7,50

€ 8,50

Kinderpoffertjes….
650. Poffertjes met poedersuiker

€ 4,75

Frietjes met snack
660. Mini frikandelletjes met frietjes
661. Kroket met frietjes

€ 5,50
€ 5,50

Kindergerechten

(voor kinderen t/m 10 jaar)

Kleuterpannenkoek

Kinderpannenkoek

Ø20cm (2 doekoe)

Ø28cm (3 doekoe)

620.Naturel
621.Appel
622.Rozijn
623.Appel&rozijn
624.Banaan
625.Ananas
626.Nutella
627.M&M’s
628.Ham
629.Spek
630.Kaas
631.Spek&kaas

€5,00
€5,75
€5,75
€5,75
€5,75
€5,75
€5,75
€5,75
€5,75
€5,75
€6,00
€6,50

6620.Naturel
6621.Appel
6622.Rozijn
6623.Appel&rozijn
6624.Banaan
6625.Ananas
6626.Nutella
6627.M&M’s
6628.Ham
6629.Spek
6630.Kaas
6631.Spek&kaas

€5,95
€7,75
€7,75
€8,75
€7,75
€7,75
€6,95
€6,95
€7,75
€7,75
€8,00
€9,50

IJscoupes
699.Coupe Dame Blanche
Ijs, chocoladesaus & slagroom
700.Banana Royal
Ijs, banaan, advocaat en chocoladesaus & slagroom
701.Banana Split
Ijs, banaan, chocoladesaus & slagroom
702.Coupe warme kersen
Ijs, warme kersen en slagroom
703. Bountyijs
Ijs met chocoladesaus en kokos en slagroom
704. Coupe Cornetto
Ijs met chocoladesaus, stukjes stroopwafel,
caramelsaus en een hoorntje op de slagroom
705. IJskoffie
Krachtige espresso met ijs & slagroom

€ 5,50

730. Vanille roomijs 2 bolletjes
731. Vanille roomijs 3 bolletjes
732. Raketje

€ 3,25
€ 4,25
€ 1,25

€ 6,00
€ 5,50
€ 6,00
€ 5,50
€ 6,50

€ 4,95

Kinderijsjes
Kinderijsjes….
719. Banano
ijs, stukjes banaan, chocoladecrunch & lolly
720.Schatkistje
ijs, mini smarties & lolly
721.Smurfen ijsje
ijs, smurfendip, smurfjes & lolly
722.Pinokkio ijsje
ijs met slagroom, aardbeiensaus, een lange neus & lolly
723.Chocopret
ijs met chocoladesaus, slagroom, chococrunch & lolly
724. Punky
Poppetje met vanille-ijs
725. Kuacky
Poppetje met chocolade-ijs
726. Koekie
Poppetje met vanille-ijs
727. Frity
Poppetje met aardbeien-ijs

€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 5,25
€ 5,25
€ 5,25
€ 5,25

Koffie lekkernijen
Luxe koffie met alcohol….
8.Irishkoffie met Irish Whiskey en een toef slagroom
9.Frenchkoffie met Grand Marnier en een toef slagroom
10.Italiankoffie met Amaretto en een toef slagroom
11.Spanishkoffie met Tia Maria en een toef slagroom

€
€
€
€

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

Luxe koffie zonder alcohol….
15.Butterscothkoffie met butterscothsiroop,slagroom,
zachte karamelblokjes en een oublie
16.Hazelnootkoffie met hazelnootsiroop, slagroom,
gehakte hazelnootjes en een oublie
17. Kaneelkoffie met kaneelsiroop, slagroom
met kaneelsuiker en een oublie

€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25

Lekkers voor bij de koffie….
740. Oma’s appeltaart
741. Oma’s appeltaart met ijs en slagroom
650. Poffertjes

€ 2,50
€ 4,95
€ 4,75

Warme Dranken
1. Koffie crème
2. Decafé
3. Thee
4. Espresso
5. Cappuccino
6. Koffie verkeerd
7. Latte macchiato
8. Irish koffie
9. French koffie
10.Italian koffie
11.Spanish koffie
12.Warme chocomel
13.Warme chocomel
met slagroom

€ 1.90
€ 1.90
€ 1.90
€ 2.00
€ 2.25
€ 2.50
€ 2.95
€ 5.50
€ 5.50
€ 5.50
€ 5.50
€ 2.20
€ 2.60

Frisdranken
20.Pepsi
€ 2.00
21.Pepsi light
€ 2.00
22.Sisi
€ 2.00
23.Seven- up
€ 2.00
24.Sourcy blauw
€ 2.00
25.Sourcy rood
€ 2.00
26. Sourcy citroen
€ 2.00
27.Royal Club bitterlemon € 2.20
28.Royal Club Tonic
€ 2.20
29.Royal Club Cassis
€ 2.20
30.Royal Club Appelsap € 2.20
31.Royal Club
Jus d’orange
€ 2.20
32.Lipton ice-tea
€ 2.25
33.Lipton green tea
€ 2.25
34.Rivella light
€ 2.25
35.Dubbel frisss
€ 2.25
36.Crystal Clear lemon
€ 2.20

37.Ranja
38.Karaf ranja
39.Karaf water met ijs
& citroen
40.Glas melk
41.Fristi
42.Chocomel koud

€ 1.50
€ 4.00
€ 2.50
€ 2.00
€ 2.20
€ 2.20

Bieren
50.Lindeboom fles
51.Lindeboom oud bruin
52.Gouverneur blond
53.Gouverneur bruin
54.Gouverneur 140
55.Gouverneur Tripel
56.Herfstbock
57 Radler
59.Wit bier fles
60.Palm
61.Max rosé bier
62.Max kriek
63.Malt bier

€2,00
€ 2.30
€ 3.30
€ 3.30
€ 2.40
€ 3.75

€ 3.30
€ 2.80
€ 3.30
€ 3.30
€ 2.30

Wijn
70.Glas huiswijn wit
71.Glas huiswijn rood
72.Glas huiswijn rosé

€3.00
€ 3.00
€ 3.00

73.Zoete witte huiswijn
74.Fles huiswijn

€ 3.00
€17.50

Alcoholische dranken
75. Port rood
76.Port wit
77.Sherry medium
78.Sherry dry
79. Martini wit
80.Martini rood
81.Baileys
82.Jonge jenever
83.Oude jenever
84.Jägermeister
85.Schrobbeler
86.Els la Vera
87.Sambuca
88. Tia Maria
89. Amaretto
90. Likeur 43
91. Baileys
92. .Bacardi
93. Grand Manier

€ 2.80
€ 2.80
€ 2.80
€ 2.80
€ 3.30
€ 3.30
€ 3.30
€ 2.10
€ 2.30
€ 2.30
€ 2.55
€ 2.55
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 4.80

93. Remy Martin VS

€ 4.80

