
Pannenkoek naturel
pannenkoek met appel, spek of kaas

6,25
7,25

knuffelpannenkoek
kinderpannenkoek met leuke knuffel
keuze uit naturel, appel, spek of kaas

portie poffertjes (10 stuks)

portie poffertjes (20 stuks)

friet met kroket, frikadel of kipnuggets

voorgerechten

net even wat andere (ook lekkere) pannenkoeken.
deze pannenkoeken worden gebakken van een beslag van
volkoren meel met rode biet, wortel en pompoen. de

pannenkoekmix heet 't lievelingetje.
dat zegt eigenlijk al genoeg.. gezonder maar minimaal net zo

lekker en ook nog eens duurzaam geproduceerd.

appel rozijn kaneel

salami kaas en italiaanse kruiden

brie noten en honing

geitenkaas noten en honing

geitenkaas appel spek en honing

specialiteiten

turkse kapsalon pannenkoek

met kipshoarma, tomaat, sla, komkommer, kaas, frites en knoflooksaus

chef's special

Veluwemeer pannenkoek

vier kazen pannenkoek
 4 soorten kaas tomatensaus en Italiaanse kruiden

met zalm, kappertjes, ui en cocktailsaus

Nunspeter vega pannnenkoek 
met ui, champignon, mais, paprika,, tortilla chips, kaas en chilisaus

boerenpannenkoek

pansmijter

met spek, salami, ham en kaas

met spek, ham, kaas en meegebakken ei

12,50

12,50

12,50

12,50

12,50

12,50

 met 2 burgers, spek, ui champignon, kaas en BBQ saus

12,50
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stel je eigen pannenkoek samen
 

appel, gember, rozijnen, banaan, ananas,, 

champignon, ui,

11,00

12,25

12,50

12,50

12,50

pizza margarita
met tomatensaus en kaas 

zazpi

9.75    6.75   

 Ø33 cm  halve pizza

pizza salami
met tomatensaus, kaas en salami   

11.50    8,50   

Pizza Boswachter 14.75   11.75   

met BBQ saus, kaas, paprika en shoarma 

pizza VIs
met tomatensaus, kaas,, zalm, ui en kappertjes

13.75   10.75   

pizza 4 kazen 13.75   10.75   
met tomatensaus, 4 soorten kaas en Italiaanse kruiden

pizza veggie
met tomatensaus, kaas, paprika, ui, olijven, 
champignons en Italiaanse kruiden

13.25   10,25   

14.75   11.75   

voor de kids

kinderpannenkoeken (doorsnee 24 cm)

zwientjes pannenkoek

versier je eigen pannenkoek met discodip en snoepjes
8,25

10,75

3,50

6,95

7.75

kop tomatensoep 4,50

broodje boswachter 4,50

met aioli, tapenade en kruidenboter
rundercarpaccio
met tomaat, pijnboompitjes, sla
Parmezaanse kaas en pestodressing

7,50

hoofdgerechten

boswachter burger

gekruide burger met sla, tomaat, ui, augurk,
bacon, kaas, BBQ saus en frites

12,50

Boswachter burger 2.0
de burger, maar dan 2x zo groot   

15,00

kaas, spek, salami

meeneemkaart

naturel pannenkoek 8,00

vier-in-1 pannenkoek
pannenkoek met 1 kwart appel, 1 kwart spek, 1 kwart kaas en 1 kwart ananas

10,00

vier-in-1 de Boswachter

pannenkoek met 1 kwart nunspeter vega, 1 kwart shoarma met paprika 
en kaas, 1 kwart brie/noten/honing  en 1 kwart veluwemeer

12,50

per topping 1,25

vier-in-1 pizza
met 1 kwart salami, 1 kwart shoarma, 1 kwart vis en 1 kwart veggie

't lievelingetje

deze pannenkoek is rood, zit vol groenten en is ook nog eens
super lekker en gezonder.

6,50

keuze uit de volgende ingredienten:

per topping 1,50

brie, geitenkaas, noten per topping 2,50

spareribs

huisgemaakte spareribs met knoflooksaus, friet sla en mayonaise

14,50



Pannenkoekenhuis 

DE Boswachter

BESTELLEN KAN TELEFONISCH 0577-411411     

CHECK ONZE WEBSITE VOOR DE OPENINGSTIJDEN

BEZORGEN IN VIERHOUTEN IS MOGELIJK IN OVERLEG, OOK OP DE CAMPINGS

ELSPETERBOSWEG 11, 8076 RA VIERHOUTEN

     OF VIA INFO@PANNENKOEKENHUISDEBOSWACHTER.NL

cola

sinas

spa rood

spa blauw

Ice tea

ice tea green

fristi

hertog-jan

2,50

2,50

2,50

2,50

2.50

2,50

2,50

2,50

VIER-IN-1 PANNENKOEK PROEVERIJ

1 KWART SHOARMA (MET SHOARMA, PAPRIKA EN KAAS)
1 KWART VELUWEMEER (MET ZALM, KAPPERTJES, UI EN COCKTAILSAUS)
1 KWART BRIE, NOTEN EN HONING

1 KWART PANGGIES PANNENKOEK VEGA (MET CHAMPIGNON, UI, MAIS, PAPRIKA, TORTILLACHIPS, KAAS EN CHILISAUS) 

VIER-IN-1 PIZZA PROEVERIJ

1 KWART SALAMI (MET TOMATENSAUS, KAAS EN SALAMI)
1 KWART SHOARMA (MET TOMATENSAUS, KAAS, SHOARMA, PAPRIKA EN KNOFLOOKSAUS)
1 KWART VIS (MET TOMATENSAUS, KAAS, ZALM, UI EN KAPPERTJES)
1 KWART VEGGIE (MET TOMATENSAUS, KAAS, CHAMPIGNON, UI, PAPRIKA, OLIJVEN EN ITALIAANSE KRUIDEN) 

desserts

chocolade/caramelreep

hazelino

appelgebak

ben en jerry's ijs (100ml) cookie dough

ben en Jerry's ijs (100ml) strawberry cheesecake

5,95

4,75

3,50

4,75

4,75

dranken

12,50

14,25

PROEVERIJ OM THUIS AF TE BAKKEN
NEEM JE PANNENKOEK OF PIZZA KOUD MEE EN BAK HEM ZELF THUIS AF

ONZE FAVORIET
PANNENKOEKJE MET FRIKANDEL SPECIAAL

4,25


