
Proefpannenkoek juni 
Een pannenkoek met rozijnen, mandarijntjes, 

banketbakkersroom en suiker  
   € 11,95 

 

 

Topper 

Deze pannenkoek is verbonden aan een goed 
doel. Voor deze pannenkoek betaalt u € 0,50 
extra. Wij verdubbelen dat bedrag en samen 

komt dit ten goede aan het goede doel.  
De Topper is op dit moment een pannenkoek 

met serranoham, rucola, zongedroogde 
tomaatjes, geschaafde Parmezaanse kaas en  

balsamico-cream 
€ 13,45 

 

Het goede doel het Marikenhuis. 
Het Marikenhuis ondersteunt 

(ex)kankerpatiënten én hun naasten bij het 
herstel van hun kwaliteit van leven, nadat de 

ziekte kanker hen veelal flink heeft 
aangeslagen.  

Meer informatie vindt u in het halletje of op  
https://www.marikenhuis.nl 

 

 

 

Zomermenu  
Courgettesoep 

Pannenkoek met meegebakken  Bastogne 
koekjes, aardbeien en slagroom 

IJs met gemengde nootjes en caramelsaus 
  

Menu aanbieding € 16,50 
 

U kunt van het menu ook alles apart bestellen: 
Courgettesoep   € 4,35 

Pannenkoek van het menu   € 11,95 
      Toetje van het menu    € 3,90 

 

 

 
 
 
 

Achterkant hiervan naar binnenvouwen en 
daarna over de lengte vouwen 

Salade 
Wij hebben nu een frisse zomersalade voor u met 

een mix van diverse sla-soorten,  gerookte 
kipreepjes, aardbeien, komkommer, walnoten en 

een mix van geroosterde pitten.  
  Daarbij serveren wij een frambozen-dressing. 

 

Salade “wat groter” is inclusief stokbrood en 
kruidenboter  € 10,75 

Salade “wat kleiner” is inclusief een paar stukjes 
stokbrood  € 5,95  

 
 
 

Wisselfusten van de tap: 

Palm Royale (0.33L)  € 4,85 
Een verrukkelijk blond bier met een kruidige 

afdronk (7,5%Alc).  
 

Grolsch lentebok (0.33L)  € 3,95 
Een verrukkelijk blond bier met een kruidige 

afdronk (7,5%Alc).  
 

Rooie Duivel € 3,80 
Door brouwerij de Hemel in Nijmegen speciaal 

voor ons gemaakt. 
Een zwaar amber bier van 8%. Haalt zijn rode kleur 

en volle moutsmaak uit de donkere caramelmout 
die is gebruikt. Een stevige jongen! 

 
 
 

Bio-plastic waterflessen 

Een kleine bijdrage ter voorkoming van de 
plasticsoep. In plaats van weggooi-flesjes hebben 
wij nu stevige duurzame bio-plastic waterflessen. 

Voor € 9,95 vullen wij die voor u met ijskoud 
Duivelsberg-water. 

 
Vanwege de corona-maatregelen hebben we maar 
een beperkte terras-opstelling. Daarom zal ieder 

weekend, zowel op zaterdag als op zondag, de 
buitenbar (bij goed weer) geopend zijn. 
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