Schaarsbergen
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Schaarsbergen
Welkom bij ’t Pannekoekhuis Schaarsbergen
’t Pannekoekhuis Schaarsbergen bevindt zich in een boerderij die
rond 1900 gebouwd is. Het boerenbedrijf werd later een uitspanning
met de naam ‘Rust Wat’.
In 1985 veranderde ‘Rust Wat’ in ‘t Pannekoekhuis Schaarsbergen
en al gauw stonden er meer dan 100 pannenkoeken op de kaart.
Sindsdien is dit voor velen een vertrouwd adres op de Veluwe.
Pittoresk gelegen aan de Kemperbergerweg tussen Arnhem en de
Hoge Veluwe. Vlakbij de attracties Burgers Zoo, het Nederlands
Openluchtmuseum en het Nationaal Park de Hoge Veluwe is het
de ideale locatie als begin- of eindpunt van een gezellig dagje uit.
De prachtige bossen van Warnsborn liggen in onze achtertuin en
lenen zich perfect voor een heerlijke wandeling of fietstocht.
Zomers kunt U genieten van al het lekkers wat wij serveren op het
terras onder de bomen. Ook bij wat frisser weer is het nog heerlijk
toeven onder de parasols met terrasverwarming.
Onze pannenkoeken worden op authentieke wijze in de pan
gebakken. Alle gerechten op onze kaart worden met veel zorg
en aandacht bereid waarbij we gebruik maken van mooie verse
ingrediënten. We werken zoveel mogelijk met seizoensproducten uit
onze eigen streek.
‘t Pannekoekhuis is ontstaan als een familiebedrijf. Met de
vestigingen in Borne, Lettele , Olst en Schaarsbergen zijn we een
begrip in de regio. Samen delen we meer dan 100 jaar ervaring
in het bakken van heerlijke pannenkoeken en wisselen we de
heerlijkste recepten met elkaar uit.
Proeft U zelf!

Erwin Oldenburg
Mirjam van Ravensberg

Warme dranken
Café crème
Espresso
Espresso doppio
Cappuccino
Latte macchiato
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom
Thee, diverse smaken
Verse muntthee
Verse gemberthee

Koude dranken
2.75
2.75

Flesje Cola, Cola light

3.75
2.95

Flesje Tonic, Bitter Lemon

3.25
2.95

Flesje Rivella, Ginger Ale

3.50
2.75

Flesje Crystal Clear

3.50
3.50

Flesje Tomatensap

Bier van het fust (50 cl.)
Speciaalbier van het fust vanaf...
Rode, witte, rosé en moezelwijn v.a
Jenevers, Berenburger, Jägermeister
Baileys, gin, whisky, wodka, rum

Flesje 7-up

Flesje Lipton Ice Tea, Ice Tea Green

Flesje Appelsap

Flesje Fristi, Chocolademelk
Glas verse Jus d’Orange

Alcoholische dranken
Bier van het fust (25cl.)

Flesje Sinas, Cassis

95

2.
5.75

3.75
3.95
25

3.
4.25

Amaretto, Cognac, Tia Maria, Grand
Marnier, Calvados, D.O.M. Benedictine,
Cointreau, Drambuie

4.75

Rode port, witte port
Sherry (dry/medium)

3.75
3.75

Rode vermouth, witte vermouth

3.75

Huisgemaakte limonade

2.75
2.75
2.75
2.75
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
4.00
3.25

Water
Kraanwater (alleen in combinatie met
een andere consumptie)

0.00

Mineraalwater rood of blauw klein

2.75
4.00

Mineraalwater rood of blauw groot
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Kids pannenkoeken
Balou de Beer

5.95

Kabouter pannenkoek

6.95

Grote reus pannenkoek

7.95

De grote verrassingspannenkoek

9.95

Pannenkoek in de vorm van een berenkop

Kleine pannenkoek (23 cm) met poedersuiker en een
cadeautje

Pannenkoek (30 cm) met poedersuiker en een
cadeautje

?????????????

Kids keuze
Portie frietjes (met mayonaisse)
en dan kan je erbij kiezen een

OO kroket
OO fricandel
OO kipnuggets of
OO een knakworst

8.25

TIPS
Puntzakje friet

2.75

IJs

1.75

Toef slagroom

1.50

Appelcompote

1.75

Vers fruit

2.00

Even geen zin in pannenkoek?
Onze soep

Kroketten

Tomatensoep

4.75

Twee Van Dobbenkroketten

10.50

Soep van de dag

4.75

Twee Van Dobbenkroketten

13.75

Maaltijdsalades
Een kleine salade

9.75

op een broodje

met friet en salade

Hoofdgerecht
Schnitzel

16.75

Dagschotel

17.75

met champignon, ui en friet

De grote salade

11.75

Laat je verrassen

Je kan kiezen uit de volgende
salades:
OO Lauwwarme geitenkaas en
walnoten
OO Carpaccio en geroosterde
pijnboompitten
OO Zalm en sesamzaadjes
OO Tonijn, olijven en uienringen

Menu (toch een pannenkoek)

Uitsmijters
Ham en kaas of Spek en kaas

op twee witte of bruine boterhammen

8.75
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Uitsmijter de Luxe
Zalm of Carpaccio

14.75

Tomatensoep
Pannenkoek met 2 ingrediënten
IJs of koffie toe

Streetfood

Culinair

Shoarma pannenkoek

14.75

American burger pannenkoek

met shoarmavlees, ijsbergsla, knoflooksaus en
garnering

met rundergehakt, ijsbergsla, cheddar kaas,
tomaat en ketchup

Hot dog pannenkoek

met hot dog met zuurkool, rozijnen en
mosterdmayonaise

Pizza pannenkoek

met salami, paprika, mozzarella, ui, kaas en
oreganokruiden

Carpaccio pannenkoek

15.75

15.75

Rio grande pannenkoek

14.75

13.75

Canadese pannenkoek

14.75

Tataki pannenkoek

15.75

14.75

met carpaccio met rucola, Parmezaanse
kaas, pijnboompitten, truffelmayonaise en
zongedroogde tomaten

met gehakt, tex-mex kruiden, kaas, sla, tortilla
chips en salsa

met zalm, sla en heksenkaas

met biefstuk, spitskool, gebakken uitjes,
Japanse mayonaise en ketjap

Speciale pannenkoeken
Hollandse hardlopers

Sweet treats

Boerenpannenkoek

12.75

Hubertus pannenkoek

14.75

met spek, champignons, ei en garnering

met ragout van ree- en hazenvlees en garnering

Hollandse aardbeien pannenkoek*
met aardbeien, roomijs, en poedersuiker

Eigenheymer pannenkoek

met rösti met uitgebakken spekjes, lente-ui en
barbecuesaus

Opschepper pannenkoek

met spek, ham, kaas, salami, ui, tomaat,
champignons en ei

14.25
13.75
15.25

Apfelstrudel pannenkoek

12.75

Ginkelse heide pannenkoek

12.75

Salted caramel pannenkoek

13.75

met appelcompote, banketbakkersroom en
poedersuiker

met appel, notenmelange, honing, crème fraîche
en poedersuiker

met hazelnoot, banaan en salted caramel
(ook lekker met pindakaas +€ 0.50)

Blueberry pannenkoek

14.75

Sweet Cherry pannenkoek

15.25

met bosbessen, pistache noten en crème fraîche

met kersencompôte, monchou en bokkenpootjes

TIPS

Uitgebakken spekjes

12.00

Banketbakkersroom

1.75

IJs

1.75

Toef slagroom

1.50

Onze zoete pannenkoeken
Naturel

6.25

Pannenkoek met

7.75

Pannenkoek met

9.25

Appel
Rozijnen
Gember
Banaan

Appel en spek
Appel en rozijnen
Appel en gember
Appel en banaan
Ananas en kaas
Ananas en spek
Gember en kaas

Pannenkoek met
Ananas ham kaas
Ananas spek kaas

Stroopwafel pannenkoek
met karamel en chocolade

10.

75

11.75

Framboises pannenkoek

13.25

Bananas going nuts pannenkoek

14.25

Picasso pannenkoek

13.75

Boerenjongens pannenkoek

12.

Fata morgana pannenkoek

14.75

met frambozen, banketbakkersroom
en poedersuiker

met banaan, peacannoten, rozijnen en
honing

met vers fruit, roomijs, slagroom
en poedersuiker

met rozijnen in vanillebrandewijn
en poedersuiker

met dadels, spek, geitenkaas en honing

75

Pannenkoek van de maand

Iedere maand weer een verrassing!

12.95

TIPS
Volkoren of speltbeslag

1.00

Toef slagroom

1.50

IJs

1.75

Vers fruit

2.00

Appelcompôte

1.75
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De hartige pannenkoeken
Pannenkoek met

7.75

Pannenkoek met

9.

Spek
Kaas

Kaas en salami
Kaas en ui
Ham en kaas
Spek en kaas
Spek en ui

Pannenkoek met

Kaas, ui en champignons
Spek, ui en champignons

25

10.25
10.

Pannenkoek met

13.

Pannenkoek met

14.50

Spek, kaas, ui, tomaat en champignons

Spek, ham, kaas, ui, tomaat en
champignons

met tonijn, kaas, rode ui, tomaat

75

25

met spek, geitenkaas, pijnboompitten
en honing

Seizoen pannenkoek (V)

13.75

Twentse pannenkoek

12.75

Provençaalse pannenkoek

13.50

Shanghai pannenkoek

13.75

Cajun pannenkoek

13.75

Peanut pannenkoek

13.75

De Noorse pannenkoek

13.75

Florida pannenkoek

14.75

met ham, salami, kaas en garnering

met ham, brie en bieslook

met spek, paprika, ui, taugé, ei en
Spaanse pepers

met spek, gehakt, ui, kaas en
cajunkruiden

met warm vlees, pindasaus,eitje, atjar
en gedroogde uitjes

TIPS
Volkoren of speltbeslag

1.00

Rauwkost garnering

1.75

Uitgebakken spekjes

2.00

met zalm en spinazie

met ragout van kip, kerrie en ananas

Pannenkoek van de maand

Iedere maand weer een verrassing!

Diëten of allergieën?

Graag houden wij rekening met
dieetwensen en allergieën.
Heeft u een allergie?
Meld het ons.

25
14.75

Zwitserse alpen pannenkoek

met tomaat, ui, champignons, spinazie
en garnering

Pannenkoek met

Ham, kaas, ui en champignons

Tuna melt pannenkoek

12.95

Nog zin in iets zoet…
De nagerechten
Aardbeien sorbet*

6.75

Hollandse aardbeien* met
slagroom

5.75

Vruchtensorbet

6.75

De verleiding

6.95

Vanille ijs, Hollandse aardbeien,
aardbeiensaus en slagroom

Vanille ijs, vers fruit en slagroom

Boerenjongens

Vanille ijs, boerenjongens en slagroom

5.95

Banaan royal

6.95

Stroopwafel

6.25

Vanille ijs, banaan, chocoladesaus en
slagroom

Vanille ijs, stroopwafel, karamel en
slagroom

Bokkenpootjes

Vanille ijs, bokkenpootjes, chocolade
saus en slagroom

Crème Brûlée

IJs met Hollandse aardbeien*, banket
bakkersroom en slagroom
IJs met winterkersen, banketbakkersroom
en slagroom

Onze koffie met...
Irish coffee

6.50

French coffee

6.50

D.O.M. Coffee

6.50

Spanish Coffee

6.50

5.75

Rüdesheimer Coffee

6.50

7.25

Italian Coffee

6.50
6.50

6.25

Met Jameson Irish Whiskey

Met Grand Marnier

Met D.O.M. Bénédictine

5.75

Met Cuarente y Tres

Pannacotta

Met seizoensfruit

Cheesecake

American cheesecake, rood fruit en
slagroom

Met Asbach Uralt

Met Amaretto di Saronno

Coupe mini

4.75

Baileys Coffee

Coupe suikervrij

5.75

Alcoholvrij

Kinderijs

3.75

Noisette Coffee

Waterijs

1.50

Vanille ijs met slagroom

Suikervrij vanille ijs met vers fruit

Laat je verrassen

Met Baileys Irish Cream

Met Hazelnootlikeur en slagroom
* aardbeien alleen verkrijgbaar in het
seizoen

6.25

Bezoek ook eens één van onze
andere pannekoekhuizen...
’t Pannekoekhuis Borne (Overijssel)
Bornerbroeksestraat 89
7621 AE Borne
Tel. 074-2661392

’t Pannekoekhuis Lettele (Overijssel)
Spanjaardsdijk 106
7434 RT Lettele
Tel. 0570-551774

’t Pannekoekhuis Olst (Overijssel)
Rijksstraatweg 29
8121 AB Olst
Tel. 0570-560092

www.pannenkoekhuis.nl

