Poffertjes

DUO pannenkoeken (met 2 ingrediënten)

Poffertjes (12 stuks)
Poffertjes (18 stuks)
Poffertjes slagroom (18 stuks)

€ 5,95
€ 8,50
€ 9.00

Grote mensen pannenkoeken
1. naturel
2. kristalsuiker
3. kaneelsuiker

4. boter
5. jam
6. appelstroop

SOLO pannenkoeken
7. ham
8. kaas
9. spek
10. rozijnen
11. appel
12. ananas
13. prei
14. kersen
15. banaan
16. gember
17. uien
18. advocaat

€ 7,9
5

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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€ 9,9
5

perzik
paprika
champignons
aardbeien*
vruchten
kokos
chocoladesaus
oude kaas
Grand Marnier
salami
vanilleroomijs
aardbeienroomijs
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Alle pannenkoeken vanaf nr. 7 kunnen
ook in een kleinere maat besteld worden!

31.
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

ananas & appel
ananas & banaan
ananas & rozijnen
ananas & spek
ananas & kaas
ananas & ham
ananas & slagroom
ananas & kersen
appel & rozijnen
appel & spek
appel & gember
appel & kaas
appel & banaan
appel & slagroom
appel & kersen
appel & perzik
banaan & slagroom
banaan & rozijnen
banaan & advocaat
banaan & gember
banaan & chocoladesaus
banaan & kersen
vers fruit & slagroom
vers fruit & advocaat
perzik & slagroom
perzik & advocaat
perzik & ananas
aardbeien* & slagroom
aardbeien* & likeur
kokos & chocoladesaus

Soep in de pan.....				

Soep naar keuze uit de kaart
Keuze uit de eerste 90 pannenkoeken of een
Wienerschnitzel of doubleburger met
gekruide frietjes en salade

TRIO pannenkoeken (met 3 ingrediënten)
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

ananas, appel & slagroom
ananas, banaan & slagroom
ananas, rozijnen & slagroom
ananas, ham & kaas
appel, rozijnen & spek
appel, rozijnen & slagroom
appel, gember & slagroom
appel, kaas & ananas
appel, banaan & slagroom
appel, kersen & slagroom
banaan, rozijnen & slagroom
banaan, advocaat, slagroom
banaan, gember, slagroom
kersen, ananas & slagroom
vers fruit, advocaat & slagroom
perzik, advocaat & slagroom
perzik, ananas & slagroom
aardbeien*, likeur & slagroom
spek, ui & ananas
spek, prei & ananas
spek, ui & kaas
spek, prei & kaas
spek, kaas & ananas
spek, champignons & kaas
spek, kaas & tomaat
spek, champignons & ananas
spek, champignons & ui
spek, champignons & prei
spek, paprika & kaas
kaas, prei & tomaat
kaas, prei & champignons
kaas, ui & ananas
kaas, tomaat & ananas
kaas, champignons & ananas
kaas, tomaat & ui

126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.

kaas, ui & champignons
ham, ui & kaas
ham, kaas & tomaat
ham, kaas & champignons
ham, prei & kaas
ham, champignons & ui
ham, champignons & prei
ham, ui & ananas
ham, prei & ananas
ham, champignons&ananas
champignons, prei&ananas
champignons, ui & ananas
champignons, ham&paprika
champignons, paprika kaas
paprika, ui & kaas
paprika, prei & kaas
paprika, kaas & tomaat
paprika, ham & kaas
salami, kaas & oregano
salami, kaas & ananas
salami, kaas & tomaat

€ 12,
95

Quattro pannenkoeken (met 4 ingrediën€1

IJs pannenkoeken

147.
148.
149.
150.
151.
152.

173. ananas, kiwi, aardbeien*,
vanille-ijs & slagroom
174. banaan, kiwi, ananas, aardbeien*, rozijnen,
bananen-ijs, aardbeien-ijs & slagroom
175. banaan, koffielikeur, vanille-ijs,
mokka-ijs & slagroom
176. aardbeien*, aardbeien-ijs,
likeur & slagroom
177. banaan, bananen-ijs, likeur & slagroom
178. kersen, ananas, vanille-ijs & slagroom
179. verse vruchten, advocaat,
vanille-ijs & slagroom
180. banaan, chocoladesaus,
vanille-ijs & slagroom

3,95

ten)

spek, ui, kaas & ananas
spek, prei, kaas & ananas
spek, champignons, kaas & ananas
spek, kaas, tomaat & oregano
spek, ui, kaas & kruidenboter
spek, champignons, prei,
kaas & kruidenboter
153. spek, champignons, prei, paprika & kaas
154. spek, paprika, prei, kaas & kruidenboter
155. spek, paprika, ui, kaas & kruidenboter
156. kaas, prei, champignons & kruidenboter
157. kaas, ui, champignons & ananas
158. kaas, prei, champignons & ananas
159. kaas, tomaat, ui & ananas
160. kaas, tomaat, prei & ananas
161. kaas, tomaat, ui & oregano
162. kaas, ui, champignons & kruidenboter
163. ham, kaas, prei & oregano
164. ham, champignons, ui & kaas
165. ham, champignons, prei & kaas
166. ham, ui, kaas & ananas
167. ham, prei, kaas & ananas
168. ham, champignons, kaas & ananas
169. champignons, paprika, kaas,
tomaat & oregano
170. champignons, paprika, kaas, prei,
tomaat & oregano
171. champignons, paprika, kaas, ui,
tomaat & oregano
172. champignons, spek, ui, kaas & kruidenboter

Diëten / allergieën / koolhydraten

Specialiteiten pannenkoeken

Klein Groot		

Like ons op Facebook en profiteer van
leuke aanbiedingen en acties!
www.facebook.com/
pannenkoekenhuisdeclown

Ja, we hebben gratis wifi!
Wifi wachtwoord: 200pannenkoeken

Pittige tomatensoep met prei en balletjes		
€ 4,95
Franse uiensoep 					
€ 4,95
Weeksoep (zie krijtborden)				
€ 4,95
Erwtensoep met roggebrood en katenspek*		
Extra mandje brood met kruidenboter		

€
€
€
€
€

6,50
6,50
6,50
7,50
3,50

Klein Groot

Oei oei, wat een salade
			€ 9,75
Salade met pikante gamba’s, croutons
en pijnboompitten

€ 13,50

Tok tok, alweer een salade
		
Salade met gebakken kipfilet, croutons,		
pijnboompitten en kaas
		
Mekker d’r maar op los salade
		
Met warme geitenkaas, walnoten
druiven en honing		
		
Boe boe, doe maar een salade		
Salade met malse biefstukreepjes,
cashewnoten, ui, paprika en champignons

€ 13,50

€ 9,75

€ 9,75

€ 13,50

LUNCHKA A R T

Van alles met gekruide friet en sla..........
Doubleburger 							€
Dubbele hamburger van mals licht gekruid rundsvlees		
met ui, tomaat en hamburgersaus
Double Cheeseburger
					€
met cheddarkaas, ui, tomaat en hamburgersaus
Double Bacon-Cheeseburger
				€
Double Satéburger met satésaus					€
Double Zigeunerburger met zigeunersaus
		
€
Shoarmaschotel
						€
met pitabroodje, geserveerd met knoflooksaus
Wienerschnitzel		 					€
Schnitzel Stroganoff						€
Schnitzel Champignonroomsaus					€
Schnitzel Zigeunersaus						€
2 Kipspiezen met stroganoffsaus					€
2 Kipspiezen met zigeunersaus					€
2 Kipspiezen met satésaus, atjar en kroepoek		
€
Malse Biefstukreepjes (diamanthaas) in peper-roomsaus
€
Malse Biefstukreepjes (diamanthaas) in stroganoffsaus
€
Pikant Gemarineerde Spareribs 				€
met 3 verschillende sauzen
Fish and Chips
						€
portie kibbeling met remouladesaus
12 Pikante Gamba’s in een potje 					
€
met romige, pikante saus
Extra frietjes								€
Extra mayonaise							€

€ 15,75

Alle hoofdgerechten worden
geserveerd met gekruide frietjes en
heerlijke frisse salade.

11,95

12,50
12,95
12,95
12,95
13,95
11,95
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
19,50
19,50
17,50
16,50
17,50

2,50
0,50

Voor de lekkere trek.....

Snacks

tot 17 uur

‘n Vers gebakken stukske stokbrood wit/bruin
Ham of kaas of salami				
€
Ham, kaas en salami					
€
Gezond						€
Geitenkaas, honing en walnoot			
€
Brie, honing en walnoot				
€
Pittig gehakt, ui, champignons			
€
Kipsaté						€
Pikante kip, ui, paprika, champignons, cashew
€

4,50
5,95
9,00
9,95
9,95
8,95
8,95
9,95

Verse Tosti’s (van boerenbrood)
Ham, kaas 						€
Ham, kaas en ananas				
€
Ham, kaas en tomaat				
€
Ham, kaas en gebakken ei				
€
“De Clown” met ham, kaas, pittig gehakt,		
€
ui en champignons

4,50
6,50
6,50
6,50
7,95

Ouderwetse Uitsmijters en omeletten
Uitsmijter met ham of kaas				
€ 8,50
Boerenuitsmijter met ham, spek, 			
€11,95
kaas, paprika, ui, prei en champignons			
Mexicaanse uitsmijter 				€11,95
met chili con carne en kaas			
Uitsmijter De Clown					€11,95
met pittig gehakt, ui, champignons en kaas		
Omelet naturel					€ 7,50
Omelet met ham of kaas of champignons		
€ 8,95
Boerenomelet					€11,95

Portie bitterballen (12 stuks) 			
€
2 kroketten met brood 				
€
2 kroketten met frietjes				
€
2 Frikandellen met brood				
€
2 Frikandellen met frietjes		
		
€
Kipnuggets met frietjes				
€
Doubleburger						€
Dubbele hamburger van mals licht gekruid
rundsvlees met ui, tomaat en hamburgersaus
Double Cheeseburger				€
met cheddarkaas, tomaat ui en hamburgersaus
Twaalf Uurtje 			
		€
Tomatensoepje, 2 sneetjes brood met
ham, kaas, kroket en spiegelei		
Portie frietjes 					
€

5,50
6,75
7,50
6,75
7,50
5,50
9,75

10,50
12,50

2,50

Al onze producten kunnen sporen van allergenen bevatten

Voor de zoete trek......
Warm appelgebak				
Warm appelgebak met slagroom		
Warm appelgebak met 			
vanille-ijs en slagroom		
Brusselse wafel
			
Brusselse wafel met slagroom		
Brusselse wafel met vruchten		
Brusselse wafel met vruchten en slagroom
		
Brusselse wafel met vanille-ijs en slagroom
Brusselse wafel met vanille-ijs,		
vruchten en slagroom
Brusselse wafel met warme kersen,
vanille-ijs en slagroom

€ 14,
95

pittig gehakt, ananas & kaas
pittig gehakt, ui, champignons & kaas
pittig gehakt, spek, prei & kaas
pittig gehakt, salami, tomaat & kaas
shoarmavlees & knoflooksaus
huisgemaakte kipsaté
spek, brie & honing
chili con carne, gloeiend hete pepers & kaas
kipfilet, champignons, paprika, pijnboom-		
pitjes en vlammensaus
190. garnalen, ham & kaas

* Indien voorradig (seizoensgebonden product)

Onze pannenkoeken zijn standaard:
lactosevrij en suikervrij.
Op aanvraag:
Glutenvrij of koolhydraatarm.(€ 1,50 extra)

€ 13,
95

181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.

2 bolletjes ijs naar keuze met saus en slagroom

Geserveerd met brood en kruidenboter

‘n gezond bord met sla.......			

5

kersen & slagroom
rum & rozijnen
Grand Marnier & rozijnen
Pisang Ambon & banaan
spek & ui
spek & prei
spek & kaas
spek & champignons
spek & paprika
spek & gember
spek & rozijnen
kaas & champignons
kaas & prei
kaas & ui
kaas & gember
kaas & paprika
kaas & tomaat
ham & kaas
ham & rozijnen
ham & ui
ham & prei
ham & champignons
champignons & ui
champignons & prei
champignons & ananas
paprika & ui
paprika & champignons
salami & kaas
salami & tomaat
salami & champignons

3-Gangen Keuze Menu € 15,95 p.p.

-€ 2
,00

Kindergerechten staan op de achterkant!

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

€ 11,9

€ 3,00
€ 3,50
€ 4,75
€
€
€
€
€
€

4,00
4,50
4,75
5,25
5,50
5,75

€ 7,50

