
net even wat andere (ook lekkere) pannenkoeken.
deze pannenkoeken worden gebakken van een beslag van
volkoren meel met rode biet, wortel en pompoen. de

pannenkoekmix heet 't lievelingetje.
dat zegt eigenlijk al genoeg.. gezonder maar minimaal net zo

lekker en ook nog eens duurzaam geproduceerd.

specialiteiten

Shoarma pannenkoek
met kipshoarma  en knoflooksaus

chef's special

Veluwemeer pannenkoek
 4 soorten kaas tomatensaus en Italiaanse kruiden

met tonijn, paprika, kappertjes, ui, zalm en  truffelmayonaise 

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

boerenpannenkoek

pansmijter

met spek, salami, ham en kaas

met spek, ham, kaas en meegebakken ei

15,75

14,40

15,75

14,25

 met 2 burgers, spek, ui champignon, kaas en BBQ saus

14,40

stel je eigen pannenkoek samen
 

appel, gember, rozijnen, banaan, ananas, 
peer, champignon, ui, paprika, kaneelsuiker

kaas, spek, salami, ham, ei
nutella, honing

meeneemkaart

naturel pannenkoek 8,00

pannenkoek yvonne
pannenkoek met ¼  appel, ¼ spek, ¼ kaas en ¼ ananas

11,75

12,50

per topping 1,35

keuze uit de volgende ingredienten:

per topping 1,60

brie, geitenkaas, noten
per topping 2,60

Pannenkoek frikandel speciaal XXL
pannenkoek met XXL frikandel speciaal

boswachter pannenkoek

mexicaanse pannenkoek

zoete boswachtster

indonesische pannenkoek

4 kazen pannenkoek

nunspeter vega pannenkoek

 spek, salami, gehakt, shoarma, ham, kaas met knoflooksaus

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

 met bastognekoek, peer en karamelsaus

 met kipsate, satesaus, atjar, seroendeng en kroepoek

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
brie, spek en peer
brie noten en honing
brie peer noten en honing
geitenkaas noten en honing
geitenkaas appel spek en honing
Appel noten geitenkaas en karamelsaus
peer noten en honing

panggies beslag pannenkoek 8,00

voorgestelde combi's

11,25
12,25
12,50
12,50
12,50
12,50
12,25
12,00
13,50
14,60
15,75
14,50
14,75
15.75
13.25

15,75

14,75

13,25

15,25

14,50

14,95



Pannenkoekenhuis 

DE Boswachter

kop tomatensoep

broodje boswachter

rundercarpaccio

met aioli, tapenade en kruidenboter

met pijnboompitjes, sla
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

hoofdgerechten
spareribs

met tomatensaus, kaas, tonijn, kappertjes ui en paprika
pizza 4 kazen
met tomatensaus, 4 soorten kaas en Italiaanse kruiden

Pannenkoek naturel
pannenkoek met appel, spek of kaas

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

't lievelingetje
deze pannenkoek is rood, zit vol groenten en is ook nog eens
super lekker en gezonder.

BESTELLEN KAN VIA ONZE WEBSITE WWW.PANNENKOEKENHUISDEBOSWACHTER.NL

 CHECK ONZE WEBSITE VOOR DE OPENINGSTIJDEN

BEZORGEN IN VIERHOUTEN IS MOGELIJK IN OVERLEG, OOK OP DE CAMPINGS

ELSPETERBOSWEG 11, 8076 RA VIERHOUTEN

     OF TELEFONISCH 0577 411 411

voorgerechten

4,95

5,75

8,75

huisgemaakte spareribs met knoflooksaus, friet sla en mayonaise

boswachter burger
gekruide burger met sla, tomaat, ui, spek,
gebakken ei, kaas, truffelmayonaise en frites

15,95

15,95

huisgemaakte kipsate

21,95

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

pi zaz

pizza margarita
met tomatensaus en kaas 
pizza salami
met tomatensaus, kaas en salami   
Pizza shoarma
met tomatensaus, kaas, paprika en shoarma 
pizza tonijn

pizza di martin
met ¼ salami, ¼ shoarma, ¼ tonijn en ¼ veggie
pizza veggie
met tomatensaus, kaas, paprika, ui, olijven, 
champignons en Italiaanse kruiden

14.95      

13.95    9.95   

13,95    9,95   

9.95    5.95

11,75    7,75  

14,75
    

13,50   9.50   

 Ø33 cm  halve pizza

voor de kids
kinderpannenkoeken (doorsnee 24 cm)

zwientjes pannenkoek
versier je eigen pannenkoek met discodip en snoepjes

portie poffertjes (15 stuks)
portie poffertjes (25 stuks)
friet met kroket, frikadel of kipnuggets

5,50
8,75
7.75

8,50

6,50

7,50

11,75

6,50

alle
 piz

za's
 

9,,95
 per

 stu
kvrij

dag 
is p

izza
dag

kop frikandellensoep 4,95

10,75
    


