Specialiteiten pannenkoeken

Poffertjes

Gerookte zalmfilet met roomkaas
€ 15,00

Portie poffertjes
15 stuks, met roomboter en poedersuiker
€ 5,25

Shoarma reepjes, ijsbergsla, knoflooksaus
€ 14,50
Gebakken kipfilet, taugé en pindasaus
€ 14,50

Dubbele portie poffertjes
30 stuks, met roomboter en poedersuiker
€ 10,00

Runder carpaccio met truffelmayonaise
€ 14,50

Portie poffertjes met bol vanille ijs
€ 6,50

Quiche van hartige pannenkoek
€ 12,50

Portie poffertjes met toef slagroom
€ 6,00

Boerenjongens
€ 12,50
Brie, walnoten & honing
€ 13,00

Speciaal voor alle jonge gasten
met verrassing

Warme kersen op siroop
€ 12,50

Pannenkoek zelf versieren
5,00

Geflambeerde perziken met mascarponesaus
€13,50

Runderkroket met friet en appelmoes
€ 5,00

Desserts
Tiramisu met slagroom
€ 4,25
Appelgebak met slagroom
€ 3,75

Frikandel met friet en appelmoes
€ 5,00
Kinderijs zelf maken in de keuken
€ 3,75
Puncky, Vacky, Kuacky, Friki of Barry
€ 3,50

Dame Blanche
€ 6,00
Banaan Royale
€ 6,00
Vers fruit
€ 6,50
Kaas-plankje
( 3 soorten) , met garnituur
€ 7,50
Grand dessert ( 2 personen)
€ 14,00

Goed om te weten
Eten & Drinken Renkum serveert waar mogelijk
Fairtrade producten, wordt er niet gewerkt met plastic
verpakkingen voor onze gasten, bovendien wordt al
ons afval gescheiden voor hergebruik. Zo wordt het
koffieresidu weer gebruikt door de
Ommuurde tuin in Renkum.

Contact gegevens
Eten & Drinken Renkum
Dorpsstraat 57
6871 AD Renkum
Telefoon: 0317-745418
info@etenendrinken.nl

Oerbrood
wit of bruin
Jonge Hollandse kaas		

Welke pannenkoek kiest u?
€ 3,00

Ham				€ 3,00
Paté van het seizoen		

€ 5,00

Gezond			€ 6,00
ham, kaas, ei, tomaat, sla
Rundercarpaccio
met truffelmayonaise

€ 8,25

Gerookte zalmfilet, roomkaas € 8,50
Rundvleeskroket met mosterd € 3,50
Frikandel met mayonaise

€ 3,50

Uitsmijter
Ham of kaas of spek		

Onze pannenkoeken worden ambachtelijk
gebakken in de koekenpan.

Maaltijd salade gerookte zalm		

€ 10,00

Maaltijd salade kipfilet			

€ 9,00

Op tafel staat Van Gilse Schenkstroop,
poedersuiker en kristalsuiker.

Maaltijdsalade groenteburger		

€ 9,00

Heeft u een speciale wens of allergie:
vertel het ons!

Stamppot boerenkool			

€ 8,00

Stamppot van de dag			

€ 8,00

Bal gehakt met jus		

€ 2,50

Limburgse braadworst		

€ 2,50

Gebakken spek		

€ 2,50

1. Kies uw pannenkoek
naturel groot € 6,25
of naturel klein € 5,00
2.Kies uw ingrediënt
meerdere combinaties mogelijk
Per ingrediënt
€ 0,75
Kaneel, honing of bruine basterdsuiker, ui,
gekookt ei of chocolade pasta
Per ingrediënt
€ 1,00
Gebakken ei of tomaat

(3 eieren)

€ 8,00

Ham/kaas			€ 8,50

Tosti

Ham				€ 4,00
Kaas				€ 4,00
Ham/kaas			€ 4,50

Soep

geserveerd met broodstengels
Tomatensoep klein		

€ 3,75

Tomatensoep groot		

€ 5,50

Liever geen pannekoek?

Per ingrediënt
€ 1,50
Champignons, rozijnen of gember
Per ingrediënt
€1,75
Crème Fraiche of roomkaas,
appel, banaan of ananas
Per ingrediënt
€ 2,00
Jonge Hollandse kaas, ham of salami
Per ingrediënt
€ 2,50
Spek, serrano ham of oude Hollandse kaas

Alleen te bestellen i.c.m. stampotten

Onderstaande gerechten worden
geserveerd met friet en rauwkostsalade
Vegaburger				€ 12,50
Stoofpot 				€ 14,50
Kipsaté met pindasaus 		

€ 14,50

Kibbeling met remouladesaus		

€ 13,50

Extra erbij te bestellen:
Portie friet				

€ 3,00

Rauwkostsalade			

€ 3,00

Pindasaus				€ 1,25
Mayonaise				€ 0,50
Ketchup				€ 0,50
Curry					€ 0,50
Knoflooksaus				€ 0,50
Mosterd				€ 0,50

Week specialiteiten
Vraag ons team naar de specialiteiten…….

