
specialiteiten

boswachter pannenkoek
met salami, spek, ham, gehakt 
kaas, kipshoarma en knoflooksaus

turkse kapsalon pannenkoek
met kipshoarma, tomaat, sla, komkommer, 
kaas, frites en knoflooksaus

chef's special

Veluwemeer pannenkoek

vier kazen pannenkoek

met gekruid gehakt, mais, ui, paprika, kaas,
chilisaus en tortillachips

met jonge kaas, parmezaanse kaas, brie, geitenkaas
met tomatensaus en Italiaanse kruiden

met tonijn, paprika, ui en truffelmayonaise

Nunspeter vega pannnenkoek 

mexicaanse pannenkoek

met ui, champignon, mais, paprika,
tortilla chips, kaas en chilisaus

boerenpannenkoek

pansmijter

met spek, salami, ham en kaas

met spek, ham, kaas en meegebakken ei

15.75

15.75

15.95

15.25

14.75

14.75

14.75

14.95

Indonesische pannenkoek
met kipsate, satesaus, atjar, seroendeng en kroepoek 

15.25

14.50

AANBEVOLEN

zoete boswachtster
met bastogne koek, peer en karamelsaus

13.25pannenkoek yvonne
pannenkoek met 1/4 appel, 1/4 peer, 1/4 spek 
en 1/4 kaas

11.50

Verscholen dorp pannenkoek

14.50

4 van onze specialiteiten in een pannenkoek
vraag de bediening welke?

met 2 burgers, spek, ui, champignons, BBQ saus
en gegratineerd met kaas 

pannenkoek frikandel speciaal
pannenkoek met XXL frikandel speciaal 

ONZE FAVORIET 

11.75

Onze OERpannenkoeken zijn gemaakt met de OERgranen, spelt, haver, boekweit en gerst.
sinds afgelopen zomer hebben we ook  Panggies beslag, dit is een pannenkoekmix van volkorenmeel, rode biet,
pompoen en wortel! lekker en gezond!
We laten aan jullie de keuze of je gaat voor onze wel bekende "OERMIX" of ga je toch liever voor de gezondere
maar o zo lekkere variant en kies je voor het "PANGGIES" beslag

net even wat andere lekkere pannenkoeken.

deze pannenkoeken worden gebakken van een beslag van volkorenmeel met rode biet, pompoen en wortel.

de pannenkoekmix heet 't lievelingetje en dat zegt eigenlijk al genoeg.

gezonder maar minimaal net zo lekker en ook nog eens duurzaam geproduceerd

 

meer lezen over deze bijzondere pannenkoekmix van panggies of over het hoe en waarom hiervan?

check dan onze website

www.pannenkoekenhuisdeboswachter.nl

 pannenkoekenmix met volkorenmeel, rode biet,
pompoen en wortel.



de burger, maar dan 2x zo groot   

 glutenvrij - lactosevrij of eivrij beslag              1.55

hoofdgerechten

Huisgemarineerde spareribs

met frites, sla, knoflooksaus, pikante saus en fritessausbrie, geitenkaas of noten

met brood, aioli, tapenade, olijven, tortilla chips & diverse
warme hapjes

appel rozijn kaneel

appel rozijn kaneel met vanillesaus

spek ui en ei

spek ui en kaas

spek champignon en kaas

spek kaas en ananas

ham kaas en ananas

salami kaas en italiaanse kruiden

Salami spek en brie

brie noten en honing

brie peer noten en honing

geitenkaas noten en honing

geitenkaas appel spek en honing

voorgerechten

Appel noten geitenkaas en karamelsaus

peer noten en honing

warme kersen ijs en slagroom

appel vanille ijs en slagroom

appel banaan vanille ijs en slagroom

Boerenjongens advocaat en slagroom

Wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie
kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit
100% uit te sluiten

kop tomatensoep

Kop soep van de boswachter

gekruide burger met sla, tomaat, ui, augurk,
bacon, kaas, BBQ saus, frites en fritessaus

durf jij de u
itdaging aan?!

Heeft u een voedselallergie meld het ons, 
wij houden daar graag rekening mee

broodje boswachter
met aioli, tapenade en kruidenboter

huisgemaakte KIPSATe met satesaus

met frites, sla, atjar, kroepoek en seroendeng
en fritessaus

rundercarpaccio
met pijnboompitjes, sla
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

boswachter burger

Boswachter burger 2.0

11.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

11.50

13.50

14.50

15.75

14.50

14.75

voorgestelde combi's

15.75

13.25

14.75

12.75

14.00

13.75

4.95

4.95
stel je eigen pannenkoek samen, maak een
keuze uit de volgende ingredienten (max 5)

pannenkoeken

1.25 per topping

appel, rozijnen, peer, banaan, ananas,

paprika, champignon, ui, gember of

kaneelsuiker

1.50 per topping

kaas, spek, salami, ham, ei,

nutella of honing

2.50 per topping

Pannenkoek naturel oerbeslag

14.50

5.75

19.95

7.95

15.75

15.75

19.75

snackpan (2 personen)

8.00

Pannenkoek naturel panggies beslag 8.00

met gehakt maar ook vegetarisch te verkrijgen

elke donderd
ag onbeperk

t spareribs 
     

voor maar 23.95    
  TIP     



met tomatensaus, kaas,
paprika en shoarma 

plank met 5 verschillende gerechtjes

voor de kids

kinderpannenkoek met leuke knuffel
keuze uit naturel, appel, spek of kaas

keuze uit divers
e knuffels

portie poffertjes (15 stuks)

portie poffertjes (25 stuks)

kroket met frites en appelmoes

frikandel met frites en appelmoes

kipnuggets met frites en appelmoes

spareribs met frites en appelmoes

met tomatensaus, kaas, paprika, ui, olijven, 
champignons en Italiaanse kruiden

lunchgerechten
Pannenkoek naturel

pannenkoek met appel, spek of kaas

pannenkoek met m & m's

pannenkoek met nutella

chef's lunchplank 12.25

pizza shoarma 14.50   10.50   

lievelingetje
vrolijk gekleurde kinderpannenkoek van Panggies beslag
ook verkrijgbaar met andere toppings

knuffelpannenkoek

dat kan, de knuffels zijn los 6.50 per stuk

pizza veggie

2 kroketten met brood

2 kroketten met frites

Uitsmijter ham en kaas

uitsmijter boswachter

pi zza

pizza margarita
met tomatensaus en kaas 

pizza salami
met tomatensaus, kaas en salami   

Pizza di martin

AANRADER

9.75    5.75   

11.50    7.50  

14.75   

halve pizza Ø33 cm 

pizza VIs
met tomatensaus, kaas, tonijn, ui en paprika

13.75   9.75  

pizza 4 kazen

met tomatensaus, 4 soorten kaas en Italiaanse kruiden
13.75   9.75   

13.25   9.25   

tot 16.00 uur te bestellen

LAAT JE VERRASSEN

met ham, kaas, gebakken ui, spek en 
champignons

9.50

10.25

7.75

8.75

kinderpannenkoeken (doorsnee 24 cm)

zwientjes pannenkoek

versier je eigen pannenkoek met discodip en snoepjes
8.25

6.25

7.25

7.25

7.75

11.25

spaar 
ze 

allemaal

geen pannenkoek wel een knuffel?

5.25

8.50

7.50

7.50

7.50

9.95

volg ons op facebook en instagram

1/4 salami, 1/4 veggie, 1/4 shoarma, 1/4 vis

6.25
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