Pannenkoeken volgens Oma’s recept!
Staat Uw favoriete pannenkoek er niet bij? Stel zelf uw pannenkoek samen!
€ 6,55

Pannenkoek met 1 ingrediënt (Zutate)
Ananas
Appel
Gebakken eitjes, 2 stuks
Gember (Ingwer)

Ham (gekochten Schinken) Rozijnen (Rosinen)
Kaas
Tomaat
Ontbijtspek(Früstückspeck) Ui (Zwiebel)
Paprika
Vanille roomijs, 2 bolletjes

€ 8,20

Pannenkoek met 2 ingrediënten
Ananas, appel
Ananas, gember
Ananas, ham
Ananas, kaas
Ananas, rozijn
Appel, gember
Appel, ham
Appel, kaas
Appel, rozijn
Appel, ui

Ham, gebakken eitjes
Ham, kaas
Ham, tomaat
Ham, ui
Kaas, gebakken eitjes
Kaas, gember
Kaas, tomaat
Kaas, ui
Ontbijtspek, ananas
Ontbijtspek, appel

Ontbijtspek, gebakken eitjes
Ontbijtspek, gember
Ontbijtspek, ham
Ontbijtspek, kaas
Ontbijtspek, rozijn
Ontbijtspek, ui
Vanille roomijs, ananas
Vanille roomijs, appel
Vanille roomijs, gember
Vanille roomijs, rozijn

€ 9,85

Pannenkoek met 3 ingrediënten
Ananas, appel, rozijn
Ham, kaas, gember
Ananas, ham, ui
Ham, kaas, ontbijtspek
Ananas, tomaat, ui
Ham, kaas, paprika
Ham, kaas, ananas
Ham, kaas, tomaat
Ham, kaas, appel
Ham, kaas, ui
Ham, kaas, gebakken eitjesOntbijtspek, ananas, ui

Ontbijtspek, appel, gember
Ontbijtspek, appel, rozijn
Ontbijtspek, kaas, ananas
Ontbijtspek, kaas, paprika
Ontbijtspek, kaas, tomaat
Ontbijtspek, kaas, ui

€ 11,50

Pannenkoek met 4 ingrediënten (Zutaten)
Ananas, ham, kaas, tomaat
Ananas, ham, kaas, ui
Appel, ananas, rozijn, vanille roomijs

Ham, kaas, tomaat, ui
Ontbijtspek, ananas, appel rozijn
Ontbijtspek, ananas, ui, kaas

Naturel
Pannenkoek met rood fruit(Obst), vanille roomijs en slagroom
Pannenkoek 'Dwars door de tuin!' (tomaat, ui, paprika, ananas en kaas)
Pannenkoek 'Dwars door de tuin!'(Quer durch den Garten) met ontbijtspek
Dik spek (uitgebakken vet spek) dobbeltjes
Extra bijlage: roggebrood met roomboter (gute Butter)
Voor de kleintjes zijn alle pannenkoeken in 'Kinderuitvoering' verkrijgbaar
met daarbij een leuke verrassing uit de grote grabbelkoffer!
U krijgt 5% korting (Abzug) op de normale prijs.

Heeft u een allergie? Meld het ons!

€ 4,90
€ 9,85
€ 12,40
€ 14,00
€ 10,90
€ 1,10

