PANNENKOEKENHUIS

Cadeautip:

www. berepot. nl

Kijk ook eens op:

D’N BEREPOT

Hier wordt nog ambachtelijk gebakken!

Al bijna 25 jaar erkend Pannenkoekenrestaurant!

Geachte gasten,
Wij bakken nog steeds ambachtelijk (niet met een machine zoals
bij de meeste restaurants) en met verse ingrediënten onze
pannenkoeken, daarom kan het bij drukte wat langer duren,
we hopen op uw begrip. Voor dadelijk, geniet van onze
ambachtelijke pannenkoeken, groetjes “de Bakkende Beren”!

Extra zoete topping, keuze uit:

“Hapjes” vooraf om te delen

Knabbelbroodjes 12 stuks met huisgemaakte knoflooksaus
€ 4.95
Portie nacho’s met creamy cheese sauce, guacamole en spekjes € 5.95

Ananaspannenkoeken

Maaltijd Zalm omelet
Met Vikorn brood, gerookte zalm, uien,
gemengde groenten, taugé en chilisaus apart

€ 15.95

Maaltijd Boeren omelet (kan ook vegetarisch)
Met Vikorn brood, spek, ham, champignons, uien, gemengde
groenten, kaas en een frisse salade

€ 14.95

Winterse pannenkoeken

t
Kunnen wij nie
voorstellen!

Saté Bammetje
Gewokte kippedij reepjes met uien, paprika, champignons,
taugé, sesamketjap, frisse salade, Vikorn brood en satesaus apart € 13.95

Maaltijd salade “Veggie”
Gemengde salade met 2 kaasjes: geitenkaas, roombrie,
pittenmix, walnoten, rozijntjes, frambozendressing en
een snee ambachtelijk Vikorn brood

€ 14.95

Maaltijd salade kip
Gemengde salade met malse kippedijtjes, crispy bacon, bieslook
en cocktailsaus, lekker met een snee ambachtelijk Vikorn brood € 15.95
Maaltijd salade zalm
Gemengde salade met gerookte zalm, crispy bacon, bieslook
en cocktailsaus, lekker met een snee ambachtelijk Vikorn brood € 16.95
Maaltijdpannetje Oma's ragout
Met een dikke snee Vikorn brood en gemengde salade

€ 13.95

Naturel Pannenkoeken
01.
02.
03.
04.

Naturel pannenkoek (stroop en suiker op tafel)
Naturel met rozijnen en kaneelsuiker
Naturel met cranberry compote, kaneelcake en walnoten
Naturel met huisgemaakte banketbakkersroom,
echte slagroom en stoofpeertjes
05. Naturel met rum rozijnencompote en advocaat
06. Naturel met warme appelcompote, kaneelcake
en echte slagroom

€ 7.95
€ 8.50
€ 9.95
€ 11.95
€ 11.95
€ 12.95

Appelpannenkoeken
07. Appelpannenkoek (stroop en suiker op tafel)
08. Appelpannenkoek met rozijnen en kaneel
09. Appelpannenkoek met cranberry compote,
kaneelcake en walnoten
10. Appelpannenkoek met huisgemaakte banketbakkersroom,
echte slagroom en stoofpeertjes
11. Appelpannenkoek met rum-rozijnencompote en advocaat
12. Appelpannenkoek met warme appelcompote,
kaneelcake en echte slagroom

€ 8.95
€ 9.50
€ 9.95
€ 12.95
€ 12.95
€ 13.95

Bananenpannenkoeken
(de banaan kan in onze pannen niet worden meegebakken)
13. Bananenpannenkoek (stroop en suiker op tafel)
14. Bananenpannenkoek met rozijnen en kaneel
15. Bananenpannenkoek met een mango fruitsausje
16. Bananenpannenkoek met huisgemaakte
banketbakkersroom, echte slagroom en stoofpeertjes
17. Bananenpannenkoek met rum-rozijnencompote en advocaat
18. Bananenpannenkoek met warme kersencompote,
kaneelcake en echte slagroom

€ 8.95
€ 9.50
€ 10.95
€ 12.95
€ 12.95
€ 13.95

Spaar hier ook Piggypunten.

Karamelsaus € 1.00 / Chocoladesaus € 1.00 / Bosbessenpuree € 1.00 /
Aardbeienjam € 1.00 / Honing € 1.00 / Cranberrycompote € 1.00 /
Gember € 1.00 / Bol Roomijs € 1.00 / Echte slagroom € 1.00 /
Huisgemaakte banketbakkersroom € 1.50

(de ananas is vers gesneden en apart geserveerd)
19. Ananaspannenkoek (stroop en suiker op tafel)
20. Ananaspannenkoek met rozijnen en kaneel
21. Ananaspannenkoek met een mango fruitsausje
22. Ananaspannenkoek met huisgemaakte
banketbakkersroom, echte slagroom en stoofpeertjes
23. Ananaspannenkoek met chocoladesaus en slagroom
24. Ananaspannenkoek met warme kersencompote,
courgette, kaneelcake en echte slagroom

Voor de niet pannenkoek liefhebbers

25. Cranberry met stoofpeertjes,
huisgemaakte banketbakkersroom en kaneelcake
26. Cranberry met, rozijnen, walnoten, koekkruiden,
sinaasappel, een neutje Schrobbelèr en slagroom
27. Cranberry met Goudse belegen, brie, geitenkaas
en bacon crunch
28. Zuurkool met uien, royaal spek, currie en mosterdsaus
29. Zuurkool met spek, ham, uien, wintergroenten,
een neutje Jägermeister en kaas
30. Zuurkool met gehaktreepjes, uien, paprika, kaas,
bacon-bieslook-crunch en pittige mayo

Een cadeaukaart van D`n Berepot
leuk om te geven lekker om te krijgen!

€ 9.50
€ 9.95
€ 10.95
€ 12.95
€ 11.95
€ 14.95

Hampannenkoeken
51.
52.
55.
56.
57.

Hampannenkoek met kaas
Hampannenkoek met kaas en uien
Hampannenkoek met verse ananas en kaas
Hampannenkoek met roombrie, kaas en gember snippers
Hampannenkoek met kaas, uien en champignons

77. “Turkse” kippendijtjes met shoarmakruiden, uien, paprika,
champignons, salade en huisgemaakte knoflook- en salsasaus € 15.95
€ 11.50
€ 11.50
€ 11.95
€ 11.95
€ 11.50

Salamipannenkoeken
58. Salami met kaas pannenkoek
59. Salami met uien, oregano en kaas
60. Salami met kaas, roombrie, italiaanse kruiden,
uien en champignons
61. Salami met uien, champignons, paprika, kaas,
bacon crunch, bieslook en pittige mayo
62. Salami met kaas, verse ananas en roombrie

€ 9.95
€ 10.50
€ 11.50
€ 12.50
€ 12.50

Spekpannenkoeken
€ 12.95
€ 13,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 14,95
€ 14,95

Kinderpannenkoeken
(Als je naar huis gaat mag je iets leuks kiezen uit de speelgoedkast)
Kinderpannenkoek met poedersuiker en stroop
€ 7.75
Kinderpannenkoek met frisse appelcompote
€ 8.75
Kinderpannenkoek met banaan of ananas
€ 8.75
Kinderpannenkoek met verse stoofpeertjes
€ 8.75
Kinderpannenkoek met jam
€ 8.75
Kinderpannenkoek met caramel
€ 8.75
Kinderpannenkoek met Nutella
€ 8.75
Kinderpannenkoek met spek
€ 8.75
Kinderpannenkoek met kaas
€ 8.75
Kinderpannenkoek met ham
€ 8.75
Kinderpannenkoek met salami
€ 8.75
Kinderpannenkoek met frikandel, mayo en currie
€ 8.75

Knuffelpannenkoeken
(Als je naar huis gaat mag je een knuffel uitzoeken uit de knuffelkast)
Kijk maar hoe leuk ze zijn en spaar ze allemaal
€ 11.50
(extra topping € 0.75: zie kinderkoeken)

Kaaspannenkoeken
43. Kaaspannenkoek
€ 9.95
44. Kaaspannenkoek met uien, bieslook en gebakken uitjes on top € 10.95
45. Kaaspannenkoek met roombrie, paprika,
oregano en bieslook
€ 11.95
46. Kaaspannenkoek met champignons
€ 10.95
48. Kaaspannenkoek met gember, walnoten en rozijnen
€ 11.95
49. Kaaspannenkoek met verse ananas
€ 10.95
50. Kaaspannenkoek met uien en champignons
€ 11.50

(ons spek wordt op beukenhout gerookt)
64. Gewoon een spekpannenkoek met royaal spek
64.a Spekpannenkoek met Oma's vers rundvlees ragout
65. Spek met stukjes appel
66. Spek met uien en belegen kaas
67. Spek met rozijnen en een toef cranberry compote
68. Spek met uien en champignons
69. Spek met reepjes gesneden achterham en kaas
70. Spek met rozijnen, walnoten, geitenkaas en potje honing
71. Spek met roombrie, achterham, kaas en vers gesneden ananas
72. Spek met gehaktreepjes, uien, champignons en
Oma`s runderragout

€ 9.95
€ 11.95
€ 10.95
€ 10.95
€ 10.95
€ 10.95
€ 12.95
€ 12.95
€ 13.95
€ 15.95

38. “Surf & Turf ” pannenkoek met roombrie, gebakken spek,
courgettes, gemengde groenten, lauwwarme gerookte zalm,
kaas en een frisse salade
€ 16.95
€ 15.95

40. “Thaise” kippendijtjes met oosterse kruiden, prei, courgette,
uien, taugé, verse ananas en huisgemaakte satésaus
€ 15.95
41. “Bacon & Cheese” met royaal gebakken spek, uien,
belegen kaas, bacon-bieslook chrunch, gebakken eitje,
salade en cheddar cheese sauce

Tip!

€ 15.95

42. “Griekse” kippendijtjes met gyroskruiden, uien, prei, salade,
courgette, geitenkaas en huisgemaakte knoflooksaus
€ 15.95
73. “Tex Mexico” pannenkoek met gehaktreepjes
met Tex Mex gekruid, uien, champignons, paprika,
prei, kaas, een frisse salade, nacho's en een potje
salsa- en guacamolesaus

€ 15.95

74. “Boeren” pannenkoek met spek, ham, uien,
champignons, gemengde groenten, kaas en salade

€ 15.95

75. “Boeren Speciaal” met spek, ham, uien, champignons,
gemengde groenten, salade en Oma`s huisgemaakte
runderragout

€ 16.95

76. “Fish & Bacon” met mager spek, gemengde groenten,
courgette, uien, gerookte zalm, frisse salade, crunch van
crispy bacon-pittenmix en een potje truffelmayo

€ 16.95

Heeft u een allergie? Kaart met allergenen aanwezig!

€ 16.95

79. “Van Oma” pannenkoek om zelf te vullen met Oma`s
huisgemaakte runderragout en salade apart

€ 13.95

80. “Apfelstrudel” pannenkoek gevuld met warme appelcompote,
walnoten, rozijntjes, stoofpeertjes en kaneelsuiker.
Apart geserveerd met huisgemaakte banketbakkersroom,
Schrobbelèr, en echte slagroom
€ 15,95
81. “Indonesische” Beertje Bali met gehaktreepjes oosters gekruid,
uien, paprika, prei, taugé, gebakken eitje, huisgemaakte
pindasaus, salade, kroepoek, keteng goreng en sambal
€ 15.95
82. “De Kuijkse Kwast”, shoarma gehaktreepjes, uien,
gemengde groenten, kaas, cheddarsaus, bacon crunch en
pikante mayonaise, incl. een flesje Jägermeister

€ 16.95

83. “Langstraatje Speciaal”, met spek, ham, uien, paprika, salami,
champignons, kaas, salade en huisgemaakte knoflooksaus € 15.95

D’n Berepot Pannenkoek Specials
39. “Franse” kippendijtjes, walnoten, provinciaalse
kruiden, roombrie, kaas, verse ananas en honing

78. “Japanse” pannenkoek met royaal gerookte zalm, taugé,
uien, gemende groenten, oosterse kruiden,
kwepie sesam dressing en gemengde salade

84. “FF geen vlees” pannenkoek met uien, champignons, paprika,
courgettes, gemengde groenten en kaas, afgemaakt met
frisse salade, mais nacho`s en een potje guacamole saus
€ 15.95
85. “Hollandse” frikandel speciaal pannenkoek
Met meegebakken frikandellen, gesnipperd uitje,
curry-biesloook kruiden, frisse salade en natuurlijk
mayonaise en curry

“Voor de fans
”

€ 13.95

“PANNENKOEK VAN DE MAAND”
Elke maand een verrassende special.

Bere lekkere toetjes
“WATERIJS OP EEN STOKSKE”
Elke keer een andere smaak.
Vraag welke deze keer in de vriezer zit.
(met een kleine gekke verrassing)

€ 2.95

“AJETO IJSBEKER”
(Originele Buurman & Buurman ijsbeker die mee naar huis mag)
Gevuld met vanille roomijs, slagroom en banaan/aardbeischuim € 4.95
“MOELLEUX CHOCOLAT”
Warme chocolade brownie met verse frambozenpuree
en slagroom

€ 5.95

COUPE “BRUINTJE BEER”
Bourbon vanille roomijs met pure chocoladesaus en slagroom € 7.50
COUPE “WAFFELBEER”
Bourbon vanille roomijs met stroopwafel chucks,
caramelsaus en slagroom

€ 7.50

COUPE “BELLABEER”
Bourbonvanille roomijs met warme kersen,
kaneel crunch en slagroom

€ 7.50

“MAXIMA’S” 0,0% COCKTAIL
Koninklijke cocktail van mandarijnen-sorbetijs, Orange-Spritz
Monin siroop, afgetopt met bruiswater. Heerlijk fris.
€ 7.50
“IJSKOFFIE ZOALS HET HOORT”
Bourbon roomijs overgoten met hete espresso
van vers gemalen bonen

Rekening kan alleen per gezelschap.

€ 5.95

