‘t Pannekoekhuis Westendorp

Afhaalpannenkoeken

‘t Pannekoekhuis Westendorp
Speciaal aanbevolen o.a.
Restaurant

Boeren

€ 13,35

Romantic
Afhalen

-10%

ei en een frisse salade

U kunt onze pannenkoeken niet alleen in ons
gezellige restaurant eten, maar ook mee naar huis
nemen.
De pannenkoeken worden, per stuk op een
aluminium bord, in een speciale afhaaldoos verpakt,
zodat deze zo lang mogelijk op temperatuur blijven.
U krijgt er ook altijd stroop en suiker bij.
In deze folder vindt u enkele suggesties voor uw bestelling. Uiteraard is het mogelijk alle pannenkoeken
van onze menukaart te bestellen of een eigen
variatie hierop te maken.

€ 9,85

-10%

€ 12,75

-10%

Met een huisgemaakte ragout
van rundvlees, rode wijn, ui,

€ 9,85

-10%

€ 11,95

-10%

Met banaan, ananas en kokos

Franse Extra

€ 15,60

-10%

Snoepers

€ 12,30

-10%

€ 12,75

-10%

abrikozen en poedersuiker

Stroganoff

paprika en wodka en een frisse salade

Surfers

€ 10,60

-10%

Met ananas, ham en kaas

Met bieslook, ananas, brie
en kruidenboter

Herfst

Speciaal aanbevolen o.a.
€ 11,40

-10%

Met champignons, ui, oregano,
gemengde paddenstoelen en

Uw bestelling kan in een kwartier
klaar zijn.

een meegebakken ei
Restaurant

Kinderpannenkoeken

Hongaarse

€ 12,75

Afhalen

-10%

Met Hongaarse rundergoulash

(met surprise)

Vegetarische

en een frisse salade

Restaurant

Afhalen

Bere Pannenkoek

€ 6,25

-10%

Kabouter Plop

€ 6,25

-10%

Met spek, kaas, tomaten, ui

Nijntje

€ 6,25

-10%

en oregano

Pipo

€ 6,25

-10%

Italiaanse

€ 11,80

Jagers

-10%

€ 16,85

-10%

€ 11,55
Met rösti, spek, kaas, ui en prei

(0315) 29 81 60

Afhalen

€ 15,15

-10%

taugé, bieslook en een frisse garnering

€ 15,60

-10%

Met champignons, kaas, ui, paprika,
bosui, spek, salami en gemengde
paddenstoelen

spek, worst, prei, tomaten, ketjap en ei

Lente

Restaurant

Met champignons, tomaten, prei,

Verschrikkelijk

Met champignons, kaas, ui, paprika,

(0315) 29 81 60

Rommel

Met een huisgemaakte ragout van
varkensvlees, champignons, ui,

champignons en wortel

Exotische

-10%

Met bosbessen, appel, ananas,

Met bosbessen, appel en poedersuiker

Burger

€ 10,20

Met bosbessen, appel en notenrasp

Met champignons, ham, kaas, salami,
paprika, tomaten, ui, knoflook en chillies

Met spek, champignons, meegebakken

Bos de Luxe

‘t Pannekoekhuis Westendorp

-10%

Versseveld

€ 12,75

Met een huisgemaakte ragout van
gehakt en verse groenten, met frisse salade

(0315) 29 81 60

-10%

‘t Pannekoekhuis Westendorp

‘t Pannekoekhuis Westendorp
Westendorpse

Snel en makkelijk

€ 12,85

-10%

€ 12,75

-10%

‘t Pannekoekhuis Westendorp

Met ham, kaas, tomaten, ui
en champignons

Wild

Dit was slechts een
kleine selectie uit
ons assortiment.

Met huisgemaakte wildragout en
Restaurant

Naturel
Spek
Appel
Kaas
Ham
Hasse
Rozijnen
Ananas

€
€
€
€
€
€
€
€

6,00
7,55
7,25
7,55
7,55
8,60
7,10
7,50

een frisse salade

Afhalen

-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

Winter

€ 10,40

-10%

Met banaan, ananas en spek

Pannenkoek met vis o.a.
Atlantis

€ 15,05

-10%

Bretagne

€ 12,75

-10%

Oceaan

€ 18,45

-10%

Met champignons, salami, paprika, ui,
mosselen, garnalen, en knoflook

Met prei, ui, gerookte zalm
en kruidenkaas (zie foto hiernaast)

U kunt ook zelf een pannenkoek samenstellen met o.a.
de volgende ingrediënten:



Hartig
ham, kaas, spek, salami, worst, champignon,
ui, tomaat, prei, bosui, taugé, rösti, bieslook,
paprika, ketjap, oregano, kruidenboter,
chillies (Spaanse peper), garnaaltjes, tonijn,
mosselen, zeevruchten, ansjovis, kreeftjes,
gerookte zalm, kruidenkaas, gegratineerde
kaas (jong belegen of oud) ei, knoflook, brie,
gemengde paddenstoelen en hasse
(uitgebakken vet spek).



Zoet
ananas, bosbes, appel, banaan, perzik, kers,
abrikoos, rozijn, mandarijn, gember,
banketbakkersroom, bastogne-kruimels,
stoofpeertjes, honing, kaneel, notenrasp,
jam, kokos, poedersuiker, boerenjongens en
rum.

Met garnalen, tonijn, kreeftjes,
zeevruchten, ansjovis en kruidenboter

Wadden

‘t Pannekoekhuis Westendorp

€ 12,30

Met garnalen, tonijn, ansjovis en ui

Doetinchemseweg 175
7054 BG Westendorp
Tel. (0315) 29 81 60
Fax. (0315) 29 86 23
E-mail: info@pan-west.nl
Website: www.pan-west.nl

-10%

Onze ambachtelijk gebakken pannenkoeken zijn
maar liefst 30 cm groot en
daarmee een volledige
maaltijd.
Combineer naar eigen
smaak, dan zal jong en
oud zeker slagen!

Kijk voor de actuele openingstijden en
onze volledige menukaart op de website
www.pan-west.nl en maak uw keuze.

Bestellingen kunnen telefonisch en in
ons restaurant worden doorgegeven.
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