Warme Dranken

Wijnen

Thee ............................................................. 2,45
Thee met verse munt ................................... 3,85
Thee met verse gember en citroen .............. 3,85
Warme chocomelk - de enige echte ............. 3,30
met toef slagroom .......................... 3,90
Koﬃe - vers gemalen bonen ......................... 2,65
Espresso ....................................................... 2,65
Dubbele Doppio ........................................... 3,70
Flat White ..................................................... 2,90
Cappuccino ................................................... 3,00
Cappuccino karamel ..................................... 3,50
Caﬀe Americano ........................................... 2,65
Mocha .......................................................... 3,25
La e Macchiato ............................................ 3,70
La e Macchiato karamel .............................. 4,20
met sojamelk .................................. 4,75
IJskoﬃe karamel ........................................... 4,00
met slagroom ................................. 4,60

Wi e wijn zoet

Gebak
Appeltaart gebak .......................................... 3,80
met bol vanille ijs ........................... 4,80
met toef slagroom........................... 5,40

Vers Sap

Wi e wijn droog
(Chardonnay)
(Pinot Grigio)
Rose (Syrah)
Rode wijn (Merlot)
Prosecco

glas .................... 4,25
ﬂes (1L) ............. 20,00
glas ................... 4,50
ﬂes .................... 20,00
glas ................... 4,75
ﬂes .................... 21,50
glas .................... 4,25
ﬂes ..................... 19,50
glas .................... 4,50
ﬂes .................... 20,00
ﬂes .................... 25,00

Bieren
Jupiler (van de tap) ....................................... 2,95
Hertog Jan (van de tap) ................................ 3,30
Seizoenstap ......................................... vanaf 4,30
Radler Lemon 2% ......................................... 3,70
Hoegaarden Witbier ..................................... 3,95
Tripel Karmeliet ............................................ 4,35
Leﬀe Blond ................................................... 3,95
ALCOHOLVRIJ BIER
Radler Lemon 0% ......................................... 3,55
Jupiler 0% ..................................................... 3,55

Sinaasappelsap ................ klein 4,05 / groot 6,05
Smoothie mango/banaan/vanille ................ 4,30

LOKAAL BIER
Van lokale brouwers ........................... vanaf 4,15

Frisdrank

Borrelbites

Pepsi / Pepsi Max / Sinas / 7 up ................... 2,95
Cassis / Tonic / Bi er Lemon /
Ginger Ale / Appelsap - lokaal ...................... 3,00
Fris / Chocomelk / Ranja ............................ 2,90
Sourcy Blauw / Sourcy Rood ........................ 2,80
Ice Tea Sparkling / Ice Tea Green /
Ice Tea Peach ................................................ 3,00
Rivella ........................................................... 2,90
Limonade
glas .................... 1,70
karaf .................. 5,55
Water
ﬂes sparkling ...... 6,20
ﬂes s ll ............... 6,20

Smulplank ................................................. 14,20
Knapperig breekbrood met aioli en huisgemaakte
kruidenboter, notenmix en diverse vleeswaren en
kaassoorten

Bi erballen ............................................... 7,50
(8 stuks) met grove Zaanse mosterd

Vegetarische loempiaatjes ................... 7,25
(8 stuks) met chilisaus

Kipnuggets ................................................ 5,60
(8 stuks) met BBQ-saus

Spinazie & kaaskroketjes ...................... 7,60
Mixed snacks ............................................ 14,20
(por e 16 stuks warm)

Mixed snacks XL ...................................... 24,20
(por e 32 stuks warm)
prijswijzigingen voorbehouden

Kids - Pannenkoeken - Lunch - Salades - Voorgerechten
De keuken start een half uur na openings jd. Lunchgerechten zijn tot 16.00 uur te bestellen.

Kids
Naturel pannenkoek (kind) met poedersuiker en/of stroop ..... 5,95
Feestpannenkoek met poedersuiker, chocoladesaus, kleurrijke smar es en een toef slagroom ..... 8,95
Smiley pannenkoek met poedersuiker en een vrolijk gezichtje van snoep ..... 7,95
Pannenkoek Fruit keuze: schij es banaan of appel ..... 7,95 beide ..... 8,95
Pannenkoek Har g keuze: kaas of spek ..... 7,95 beide ..... 8,95
Pannenkoek Zoet keuze: Nutella of verse aardbeien ..... 7,75 beide ..... 8,95 (aardbeien van mei t/m september).
Poﬀertjes (10 stuks) met poedersuiker en Echte boter ..... 5,95 met verse aardbeien en een toef slagroom ..... 8,50
Frietjes met mayonaise, appelmoes en kipnuggets (6 stuks) of een kroket/frikandel ..... 8,20
Extra als op e: met muntje voor de verrassingautomaat ..... +1,00

Stel zelf je pannenkoek samen
Naturel pannenkoek (volwassene) met poedersuiker en/of stroop ..... 6,95
Met:
1 ingrediënt ........... 8,95
2 ingrediënten ..... 10,95
3 ingrediënten ..... 12,95
4 ingrediënten ..... 13,95
5 ingrediënten ..... 14,95
U kunt kiezen uit:
Fruit: appel, banaan, rozijnen.
Groente: paprika, ui, tomaat, champignons, rucola, mais.
Noten: walnoten.
Kaas: geraspte kaas, plakjes kaas, brie (+ 1,00), geitenkaas (+ 1,00), mozzarella (+ 1,00).
Vleeswaren: spek, ham, salami, gerookte kipﬁlet, serranoham (+ 1,50).
Vis: gerookte zalm (+ 2,50).
Zoet: Nutella.
Sauzen (+ 1,00): knoﬂook, curry, chili, BBQ-saus, sambal, crème fraîche, gember, maple syrup (+1,50).

Lunch
Tos kaas ..... 4,75
Tos ham & kaas ..... 5,25
Smul club sandwich met gebakken ei, spek, gerookte kipﬁlet, tomaat, komkommer, gemengde sla en frisse huisgemaakte
dressing ..... 11,00
Smul club zalm met gerookte zalm, kruiden crème fraîche, kappertjes, rode ui, komkommer en sla ..... 14,05
Kipburger met ijsbergsla, komkommer en chilisaus, frietjes en mayonaise ..... 9,95
Op e: met gekruide Smulfriet en truﬀelmayonaise ..... (+1,80).
Carpaccio wrap met rucola, tomaat, pijnboompi en, geraspte Parmezaanse kaas en truﬀelmayonaise ..... 9,00
Real American Pancakes met spek, ei en kaas ..... 10,45
Real American Pancakes met banaan, poedersuiker, slagroom, chocoladesaus en koekcrunch ..... 9,45
Real American Pancakes met verse aardbeien, Nutella en slagroom (seizoen mei t/m september) ..... 11,45

Salades
Geitenkaas, appel, walnoten, honing en frisse kruidendressing ..... 13,55
Zalm, kappertjes, rode ui, komkommer, tomaat, en romige yoghurtdressing ..... 15,05

Voorgerechten
Oergranen breekbrood met aioli en huisgemaakte kruidenboter ..... 7,00
Smulplank: knapperig breekbrood met aioli en huisgemaakte kruidenboter, notenmix en diverse ambachtelijke vleeswaren en
kaas .... 14,20
Tomatensoep met half breekbroodje en huisgemaakte kruidenboter ..... 7,00
Rundercarpaccio ..... 14,05
Toast met pesto, rucola en geitenkaas ..... 8,00
= vegetarische keuze
Hee u of uw kind een allergie? Meld het ons!
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Eet smakelijk!

Ontdek onze Specials
Zoet
Appeltaartpannenkoek ONZE HUISSPECIAL! met poedersuiker, schij es appel, rozijnen, stukjes stroopwafel, kaneel,
bolletje vanille-ijs en een toef slagroom ..... 15,00
Oerpannenkoek - met poedersuiker, schij es banaan, chocoladesaus en een pje monchou ..... 11,55
Classic DE KLASSIEKER met schij es appel, rozijnen, poedersuiker, kaneel en een pje maple syrup ..... 13,05
Hasselbraam SEIZOENSPANNENKOEK verse bosvruchten, compote, poedersuiker en een pje monchou.
(Verkrijgbaar van mei t/m september) ..... 14,60

Har g
Hazelaar VAAK GEKOZEN met brie, stukjes walnoot, rucola en honing ..... 15,05
Voor de lie ebbers: met extra spek (+ 1,00)

De Verzamelaar - met gebakken spek, ham, geraspte kaas, tomaat, ui, verse groene kruiden en een pje curry ..... 15,50
Smuller - met plakjes salami, mozzarella, tomaat, pijnboompi en, afgemaakt met rucola en pestodressing ..... 16,00
Vega-op e: zonder salami ..... 15,00

De Wandelaar - met serranoham, geitenkaas, stukjes walnoten, gemengde sla en zigzaghoning ..... 16,00
De Boswandeling - met plakjes gerookte kipﬁlet, tomaat, mozzarella, rode ui, geraspte kaas, rucola en BBQ-saus ..... 15,80
Regenboogpannenkoek - met ui, paprika, champignons, rucola, geraspte kaas en mais ..... 14,50

Vis
Nobel pannenkoek TOPPER! met gerookte zalm, kappertjes, ui, pijnboompi en, rucola en
zachte huisgemaakte kruiden-crème fraîche ..... 17,05

Vlees
De Archeoloog NIEUW! met carpaccio, rucola, tomaat, pijnboompi en, geraspte parmezaan en heerlijke
truﬀelmayonaise ..... 15,80

De Vuurplaats NIEUW! met pulled chicken, rode ui, tomaat, gemengde sla en BBQ-saus ..... 16,20
De Pi ge Speer - met heerlijke kippendijﬁlet met satésaus, gedroogde uitjes, kroepoek en een pje sambal ..... 16,20
De Hu enbouwer VAAK GEKOZEN met heerlijk gekruide shoarma, ijsbergsla, ui, tomaat en natuurlijk
knoﬂooksaus ..... 16,20
Voor de lie ebber als extra op e: geraspte kaas eroverheen (+ 1,00).

De Bijl HUISSPECIAL! met gewokte malse biefstukreepjes in teriyakisaus, ui, champignons en paprika ..... 17,85

Complete Menu’s - (met friet & salade
in plaats van de pannenkoek)
De Pi ge Speer - met heerlijke kippendijﬁlet met satésaus, gedroogde uitjes, kroepoek en een pje sambal ..... 17,85
De Hu enbouwer VAAK GEKOZEN met heerlijk gekruide shoarma, ijsbergsla, ui, tomaat en knoﬂooksaus ..... 17,85
Als extra op e: geraspte kaas eroverheen (+ 1,00).

De Bijl HUISSPECIAL! met gewokte biefstukreepjes in teriyakisaus, ui, champignons en paprika ..... 19,55
Extra als op e: met gekruide Smulfriet en truﬀelmayonaise (+1,85).

= vegetarische keuze
Wij bakken alle pannenkoeken op ambachtelijke wijze.
Met zorg en liefde bereid. Gemaakt van het allerbeste beslag.
Met verse en bij voorkeur biologische en lokaal ingekochte producten.
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Eet smakelijk!

Desserts
CHOCO TIC ................................................ 6,50
Chocolade-ijs, karamelijs, brownie, karamelsaus en
een toef slagroom.
CLASSIC TOET ........................................... 6,75
Drie bollen vanille-ijs, chocoladesaus, gecrunchte
nootjes en een toef slagroom.

ZOETE SMULHAP .................................... 7,25
Twee bollen karamelijs, bol vanille-ijs, stroopwafel
crunch en een toef slagroom.

De speeltuin en Vindspeelplaats zijn gra s toegankelijk voor gasten van ons
restaurant.

Kinderen zijn al jd onder
toezicht van ouders of
volwassen begeleider.

Rookvrij terras en speeltuin.

MINI BITES VOOR KIDS ......................... 3,55
Bolletje ijs, spekje en een stukje chocolade.
APPELTAART ............................................. 3,80
Met een toef slagroom ................................. 4,40
Plus een bolletje vanille-ijs om het compleet
te maken ...................................................... 5,40

Geen eigen eten en drinken
op ons hele terrein toegestaan.
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