menukaar t

dranken
warm

koffie
espresso
dubbele espresso
cappuccino
koffie verkeerd
flat white
latte macchiatio

2.60
2.60
3.60
2.85
2.95
3.75
3.60

Mouike Klaasje koffie
familierecept op basis van Berenburg
Spaanse / Franse / Italiaanse / Ierse koffie

6.40

koude dranken per flesje
Chaudfontaine rood / blauw
Coca Cola / light / zero						
Sinas / Sprite / Cassis
Chocomel / Fristi
apfelschörle
Rivella							
appelsap / tomatensap
Finley tonic / bitter lemon / ginger ale
Fuzetea ice tea / ice tea green

2.80

Double Dutch ginger beer

3.25

biologische sapjes uit de streek
appel-peer / appel-bosbes / appel-framboos / appel-aardbei

3.25

ranja
melk / karnemelk
karne jus
karnemelk met verse jus d’orange
verse jus d’orange

1.70
1.95
2.45

dranken
koud

6.40

alle koffiesoorten zijn ook caffeïnevrij verkrijgbaar
warme chocolademelk
2.75
met slagroom 							+ 0.50
met rum 							+ 1.00
thee
diverse soorten losse thee
verse muntthee
met honing
verse gemberthee
met salie, citroen en honing
verse tijmthee
met sinaasappel, kaneel en honing

onze koffie
Bij ons proeft u Peeze. Deze
bijzondere koffie bestaat uit
de beste Arabica koffiesoorten ter wereld, die volgens
uniek recept gebrand en
gemelangeerd worden. Bovendien draagt u met deze koffie
bij aan een betere wereld.
Zo is deze koffie Rainforest
Alliance gecertificeerd, geheel

2.60
3.10
3.10

onze verse zuivelproducten komen van boerderij IJsseloord

3.10

onze thee
CO2 neutraal gebrand en
vervolgens aluminiumvrij
verpakt. Daarnaast levert
ieder kopje koffie een directe
bijdrage aan een koffieproject
in Ethiopie via de Peeze Foundation. Met liefde gemaakt,
om bewust te genieten. Ook
dat vinden wij een vorm van
smaak.

3.25

De oprichter van Puritea,
Asoka Groen, is geboren in
Sri Lanka en op jonge leeftijd
naar Nederland gekomen.
Vanwege de band met zijn
vaderland is hij daar op zoek
gegaan naar de mooiste
theesoorten. Het prachtige
resultaat vindt u bij ons in de
theedoos. Puritea doneert
een deel van haar omzet aan

Stichting Carelanka. Deze
stichting ondersteunt via een
aantal lokale partnerorganisaties verschillende projecten
waarin de kwetsbaarste
mensen die in Sri Lankaanse
samenleving centraal staan.
Op deze wijze doet Puritea
wat terug voor de bevolking
van het land waar de thee
vandaan komt.

appelgebak
Nijmeegs marikenbrood
rozijnenbrood gevuld met banketbakkersroom, spijs en mandarijnen
Friese oranjekoek
geglazuurde koek met amandelspijs en sinaasappelsnippers
plak boerencake
met slagroom
plak gemberkoek
met plantaardige boter

= vegan

2.95
2.25
3.10
0.90
+0.50
0.90
+0.10

gebak

bier

lokale bieren op fles

bieren op tap
Grolsch Pilsner 0,25 l			 5,0%
Grolsch Weizen 0,30 l			
5,5%
Grimbergen Dubbel 0,25 l		
6,5%
Grimbergen Blond 0,25 l			
6,7%
wisselfust seizoensbieren
zie standaard of vraag de bediening			
wisselfust van Brouwerij De Hemel
zie standaard of vraag de bediening

ons huisbier

alcoholvrije bieren
Grolsch 0.0			 0.0%
Grolsch Radler citroen 0.0
0.0%
Grolsch Weizen 0.0 		
0.0%
Erdinger Weissbrau alcoholfrei
0,5%
Palm 0.0 			0,0%
Oersoep Dodgeball IPA		
0,3%
Brugse Sport Zot blond		
0,4%

Stollenberg Heerlijkheid blond
Stollenberg Kabouterbok
Oersoep Hopfather
Oersoep Sergeant Pepper
Biberius Lady Luck
Biberius Muli Tripel
Hanenberg’s bier

2.85
4.00
3.85
3.85

3.10
3.20
3.50
3.50
3.20
3.95
4.20

Toen de Duivel besloot
dat hij zelf zijn bier ging
brouwen, koos hij ervoor om een recept te
stelen van de brouwers
uit De Hemel. Want
zelfs de Duivel weet
dat in De Hemel het
beste bier gebrouwen
wordt. Het gerucht gaat
dat, tijdens het gevecht
om de brouwketel te
bemachtigen, er een
stukje van zijn hoorn
afbrak en in het bier
belandde. Hieraan dankt
het bier zijn rode kleur
en zijn duivelse karakter.
De Rooie Duivel, een
zwaar amber bier van
8%, is uitsluitend bij ons
verkrijgbaar.

fruitig blond bier
fris amber bier met een pepertje
fris en bloemige IPA
droge en kruidige saison
gelagerd met Franse eik en whisky
goudkleurige tripel met honing
donker bier van Beeks bronwater

5,4%
6,5%
4,9%
7,0%
6,0%
8,0%
10,0%

wijn						glas			
								
rood Spanje | Tempranillo				3.75
rosé Zuid-Frankrijk | Cinsault			 3.75
wit Spanje | Verdejo Macabeo			 3.75
wit Zuid-Frankrijk | Chardonnay			
3.95

4.40
4.55
4.65
4.65
4.85
4.85
5.50

fles
19.50
19.50
19.50
21.00

lokale wijnen
Groesbeekse Onze Witte				 3.95	
21.00
Maak kennis met Het Wijnboerencollectief Groesbeek. Vijf wijnboeren hebben de koppen bij
elkaar gestoken en hebben speciaal voor de horeca deze wijn gemaakt. Het is een blend
van de verschillende druiven die door het collectief verbouwd wordt. Deze wijn is vol, fris en
toegankelijk.
cider van De Beekse Ridder
11.00
De Beekse Ridder maakt op ambachtelijke wijze wijnen en cider van fruit uit de streek. In
samenwerking met de fruittelers uit de omgeving maakt hij van hun fruit heerlijke fruitwijnen
en ciders. Deze frisse appelcider (5%) wordt gemaakt en gebotteld in Erlecom, met appels uit
Ressen (Nijmegen-Noord). Een uniek streekproduct om samen van te genieten.

bieren op fles
Grolsch Radler citroen
Kriek Boon
Gulpener Korenwolf
Palm
Texels Skuumkoppe
Lefebvre Barbãr
Tripel Karmeliet
Duvel
Rochefort 8
Rochefort 10

fris en dorstlessend
friszuur kersenbier
toegankelijk witbier
klassiek amber bier
dunkelweizen
blondbier met honing
Belgische tripel
zwaar blond bier
vol donker bier
romige quadrupel

2,0%
4,5%
5,0%
5,4%
6,0%
8,0%
8,4%
8,5%
9,2%
11,3%

3.35
3.95
3.75
3.65
4.20
4.30
4.70
4.95
5.20
5.50

wijn

aperitieven
port rood / wit
Martini rood / wit

3.75
3.75

gedistilleerd
jenever jong / oud
Jägermeister
Friese kruidenbitter

sterk

likeuren

3.50
3.50
4.00

Cointreau
Disaronno
Tia Maria
Licor 43

4.25
4.25
4.25
4.25

vooraf
stokbroodje kruidenboter
stokbroodje tomatentapenade
portie olijven

3.50
3.90
2.50

salade
salade
wisselend per seizoen, zie standaard

soep
						klein
tomatensoep					3.50
groentesoep					3.50
seizoenssoep					
zie standaard

poffertjes

normaal
4.50
4.50

hummus
5.50
met radijs, rode ui en rucola
oude kaas
5.80
met rucola en zongedroogde tomaatjes
brie
5.80
met walnooot, sla en honing
geitenkaas
6.25
met rucola, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitten en olijf-basilicum dressing
rosbief
6.25
met rucola, pijnboompitten en mosterd-dille dressing
zalm
7.45
met roomkaas, sla, pijnboompitten en mosterd-dille dressing
broodje wit / bruin
baguette wit / bruin						

+0.75

uitsmijters

uitsmijter
poffertjes
tot 17 uur en niet op zondag of feestdagen
enkele portie
met boter en poedersuiker
dubbele portie
met boter en poedersuiker
met ijs / slagroom / vanillesaus / likeur

tosti’s

broodjes

broodje

5.50
9.95

uitsmijter ham en kaas
uitsmijter spek
uitsmijter rosbief
uitsmijter alles drop en dran
met ham, kaas, spek, rosbief en rundvleessalade

8.50
8.50
9.50
10.20

wit / bruin brood
+1.00

omeletten

omelet
tosti
tosti ham en kaas
tosti ham, kaas en ananas
tosti brie, walnoot en honing
tosti brie, tomaat en pesto
tosti geitenkaas, appel en dadels
tosti pittig gehakt en kaas
wit / bruin brood
curry / ketchup / sweet chilli saus / zonder saus

4.80
5.30
5.30
5.30
5.30
5.80

omelet champignons
omelet ham en kaas
omelet gerookte zalm
boerenomelet
met ham, spek, prei, champignons en tomaat
wit / bruin / zonder brood
= vegan

8.30
8.45
10.50
9.65

pannenkoeken
klein

menu’s
kinderpannenkoeken
Onze kinderpannenkoeken worden in dezelfde pannen gebakken als onze normale
pannenkoeken. Daarom zijn ze bijna net zo groot maar veel dunner. Er kunnen 1 á 2
ingredienten worden meegebakken. Vraag de bediening naar de mogelijkheden.

Kindermenu

naturel met poedersuiker / stroop
naturel met Nutella
appel met poedersuiker / stroop
rozijnen met poedersuiker 
vers fruit met poedersuiker
verse ananas met poedersuiker

5.95
7.20
6.95
6.75
9.05
8.55

klein soepje naar keuze
•
Duveltjes pannenkoek
•
kinderijsje met slagroom

spek
kaas
geitenkaas

6.85
6.85
7.20

* Duveltjes pannenkoek

..............

10.95

7.95

Opoes maal

..............

klein soepje naar keuze
•
kleinere spek- / kleinere appelpannenkoek
•
klein ijsje met slagroom
of
koffie / thee met een kruidenbittertje

* Duveltjes pannenkoek

Dit is een naturel kinderpannenkoek met
poedersuiker en een Duveltjesmuntje.
Hiermee kan er een klein cadeautje worden
uitgezocht uit de vitrinekast of er kan gespaard
worden voor een groter cadeau.
Deze muntjes kunnen ook in combinatie
met een andere pannenkoek besteld worden.

Duivelsmenu
kinderverjaardag
Is uw kind in de leeftijdscategorie van 6-12
jaar? En vindt u het leuk om met uw kind
een actieve verjaardat te vieren? Dan zijn er
bij ons verschillende mogelijkheden voor kinderfeestjes. Bijvoorbeeld een speurtocht in
het bos, een GPS-tocht of een spionnenga-

me. Bij elk arrangement hoort een cadeautje
voor de jarige job en uiteraard pannenkoeken eten. In het halletje liggen handige flyers
waar alles per activiteit wordt uitgelegd. Voor
het plannen van een verjaardag of vragen
erover kunt u terecht bij het personeel.

10.95

..............

18.50

soep naar keuze
•
Duivelspannenkoek
•
Muoike Klaasje koffie

allergenen

diëten en allergieën
Uiteraard is het voor degene met een voedselallergie
of een speciale dieetwens ook mogelijk om te genieten van onze pannenkoeken. Wij bakken namelijk ook
glutenvrij, eivrij, melkloos of een combinatie hiervan.
- Voor een lactose en koemelkvrije pannenkoek
gebruiken wij rijstmelk.
- Voor een glutenvrije pannenkoek gebruiken wij
meel op basis maismeel en johannisbroodpitmeel.
Ons boekweit beslag is niet glutenvrij.
Het wordt op prijs gesteld als er bij de bestelling
wordt vermeld of het gaat om een ernstige
overgevoeligheid of een milde overgevoeligheid.
Bij ernistige overgevoeligheden maken wij een
speciaal beslag en gebruiken wij speciale pannen
waar het desbetreffende ingredient nooit in wordt
gebruikt. Heeft u een milde overgevoeligheid en kunt
u tegen sporen? Dan maken wij ook een speciaal
beslag maar gebruiken we onze gewone pannen.
Heeft u een andere allergie of dieet? Bijvoorbeeld
een notenallergie of eet u veganistisch? Laat het de
bediening weten, in overleg is er veel mogelijk.

pannenkoeken
zoet

naturelpannenkoeken
naturel met poedersuiker / stroop
naturel met kaneel en bruine suiker
naturel met honing
naturel met Nutella

6.95
6.95
8.55
8.20
noten- / rozijnenpannenkoeken

zoetgevulde pannenkoeken
appelmoes met kaneel en suiker
gember met poedersuiker
advocaat met poedersuiker
boerenmeisjes met poedersuiker
abrikozen op brandewijn
boerenjongens met poedersuiker
rozijnen op brandewijn

8.10
8.60
8.60
8.80
8.80

specialiteiten

vruchtenpannenkoeken
vers fruit met poedersuiker
verse ananas met poedersuiker
kersen met poedersuiker
bramen met poedersuiker
bosbessen met poedersuiker
frambozen met poedersuiker
banaan met poedersuiker
met ijs / slagroom / vanillesaus / likeur

10.20
9.70
8.30
8.60
8.60
8.60
8.35
+ 1.00

appelpannenkoeken
appel met poedersuiker / stroop
appel met kaneel en poedersuiker
appel met kaneel en bruine suiker
appel met kaneel, poedersuiker
en vanillesaus
appel met honing

noten met honing10.45
rozijnen met poedersuiker en likeur
9.70
rozijnen met noten, kaneel, poedersuiker
en vanillesaus
9.70
rozijnen met noten, honing en brie
11.80

8.70
8.70
8.70
9.70
10.30

appel, rozijnen en poedersuiker
9.80
appel, rozijnen, kaneel en poedersuiker 9.80
appel, rozijnen, likeur en poedersuiker 11.30
appel, rozijnen en honing
11.40

Duivelspannenkoek
11.30
met appel, rozijnen, noten, poedersuiker en
geflambeerd met rum
Dulle Griet
met gemengde bosvruchten, vanillesaus
en poedersuiker

9.85

Beppes Parkes
met stoofpeertjes, kaneel, poedersuiker
en amandelschaafsel

9.45

Choco-lariekoek
11.05
met meegebakken kersen, chocoladekrullen
crème fraîche en poedersuiker
Gravin Adele
met apfelstrudelvulling, vanillesaus,
poedersuiker en amandelschaafsel

11.25

Proef / Topper
zie standaard

met boekweit- / viergranenbeslag

+ 1.00

pannenkoeken
hartig

pannenkoeken
hartig
hartige pannenkoeken

kaaspannenkoeken

spek
8.90
spek en appel10.50
spek en ui
9.40
spek en champignons10.00
salami
8.90
salami en champignons10.00
salami, ui en paprika10.90
ham
8.50
ham, prei en roomkaas10.50
ham, prei, brie en pesto
12.00
spek, salami en ham
12.10

kaas met paprikapoeder
9.90
kaas met geroosterde uitjes10.40
kaas met verse ananas
12.50
kaas met gember
11.40
kaas met champignons
11.00
kaas met paprikareepjes
11.40
kaas, prei en tomaat
11.00
kaas, olijven, tomaat en italiaanse kruiden11.75
kaas, geroosterde uitjes, tomaat,
paprikapoeder en italiaanse kruiden
11.50

champignons, roomkaas en tuinkruiden 9.70
groente
9.80
met ui, champignons, prei en tomaat
groente met brie
11.30

met boekweit- / viergranenbeslag

+ 1.00

U kunt altijd tegen meerprijs ingredienten
bijbestellen.

specialiteiten
Keizer Karel
13.85
met gerookte zalm, roomkaas en tuinkruiden
Via Romana
12.90
met ham, kaas, geroosterde uitjes, tomaat,
paprikapoeder en italiaanse kruiden
Piet Hein
met spinazie, ui, tonijn en roomkaas

11.10
14.30

spek, kaas en paprikapoeder
spek, kaas en geroosterde uitjes
spek, kaas en champignons

11.70
12.20
12.80

Boeren
met spek, salami, ham, ui, champignons
en tomaat

salami, kaas en paprikapoeder
salami, kaas, olijven, tomaat en
italiaanse kruiden

11.70

Opschepper
10.10
met spinazie, ui, zongedroogde tomaatjes
en oregano

ham, kaas en paprikapoeder
ham, kaas en verse ananas
ham, kaas en champignons
ham, kaas, olijven, tomaat en
italiaanse kruiden

11.30
13.90
12.40

13.55

Rooie Rakker
met gerookte zalm, rode ui en
tomaten-tapenade

14.45

Zware Jongen
met shoarma, paprikareepjes, ijsbergsla,
mini-tomaatjes en knoflooksaus

14.10

Mergelpe
met geitenkaas, vijgen en honing

13.20

Graaf Balderik
met spek, dadels en honing

13.50

Franse Slag
spek, ui en Reblochon

14.40

Proef / Topper
zie standaard

13.15

Tips van het personeel:

Oregional
Sinds 2013 werken we samen met
Oregional. Dit is een coöperatie
van boeren en telers uit de regio
Nijmegen-Arnhem. Oregional biedt
haar klanten iedere dag verse en
houdbare producten zoals fruit, zuivel, vlees, brood en vruchtensappen.
Omdat deze producten uit de regio

komen, zijn ze snel op de plaats van
bestemming. Zo worden ze kakelvers afgeleverd en dat garandeert
een heerlijke smaak. Oregional staat
voor goede kwaliteit, verse seizoensgebonden producten en duurzaamheid. Direct van land tot klant, dat
proef je.

Steffie:
Anna:
Piet:
Sam:
Joris:
Sanne:
Ilse:
Jennifer:

champions, ui en Reblochon
banaanpannenkoek, vanillesaus, kaneel en poedersuiker
dubbel spekpannenkoek
Via Romana met prei in plaats van tomaat
Boeren pannenkoek met oude kaas
groentepannenkoek met spek, brie en pesto
spek, appel en geitenkaas pannenkoek
appel, noten, kaneel en caramelblokjes

desserts
Zoete Inval
ijs met caramelblokjes, caramelsaus en
slagroom

6.25

Bananensplit
6.50
ijs met banaan, chocoladesaus, slagroom
en chocoladekrullen

Sorbet
ijs met aardbeiensaus, vers fruit en
slagroom

6.50

Grote Wafel
ijs in een wafel met gemengde
bosvruchten, vanillesaus en slagroom

6.85

‘t Nootgeval
pecan-toffee ijstaart met slagroom,
caramelsaus en gemengde nootjes

5.95

Boerenbruiloft
6.25
ijs met rozijnen en abrikozen op brandewijn,
slagroom en cacao
Toffe Peer
ijs met stoofpeertjes, slagroom en
kaneelsuiker

Bekkie Beker
kinderijsje

Op de website kunt u
rechtstreeks een tafel
reserveren.

6.85
= vegan

3.55
2.55

met slagroom							+ 0.50
ijs met vers fruit
ijs met verse ananas
ijs met kersen
ijs met advocaat
ijs met chocoladesaus
vers fruit
verse ananas

Reserveren

5.25
5.25
4.40
4.60
4.60
4.85
4.65

Op een beperkt aantal
dagen na (Hemelvaart,
Pinksteren en weekenden
rondom de herfstvakantie), reserveren wij tot
maximaal 40 plaatsen.
Hebben wij dit aantal
bereikt, dan stoppen we
met reserveren.
Het kan dus voorkomen
dat u niet meer kunt
reserveren, maar ook in
dat geval zit u, wellicht
met een korte wachttijd,
in enkele ogenblikken
aan tafel.

met slagroom							+ 1.00
yoghurt naturel
yoghurt met siroop
yoghurt met vers fruit

1.95
2.10
3.55

Website: duivelsberg.nl Instagram: @duivelsberg Facebook: @duivelsberg

Genieten in het groen
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