Vooraf

Broodje vooraf
Ovenvers brood geserveerd met huisgemaakte
knoflooksaus en tapenade
Tomatensoep
Huisgemaakte tomatensoep
Geserveerd met ovenvers broodje
Soep van de dag
Huisgemaakte soep
Geserveerd met ovenvers broodje

3.95
6.95
6.95

Broodjes

Keuze uit wit of bruin ruw kloosterbrood... tot 16:00

Ome Theo
8.75
Broodje tonijnsalade met gemengde sla, tomaat, rode ui,
augurk, kappertjes, olijven en komkommer
Tante Ria
8.75
Broodje warme kippendijen met gemengde sla, teriyakisaus,
rode ui, paprika, parmezaan en sesamzaadjes
Tante Corrie
8.75
Broodje gesmolten brie met gemengde sla, honing, rode ui,
zongedroogde tomaatjes en cashewnoten
Oma Jeannette
8.75
Broodje warme beenham, honing-mosterd dressing,
gemengde sla, geitenkaas, rode ui, tomaatjes en
gemengde noten
Opa Chris
9.75
Broodje gerookte zalm met gemengde sla, tomaat,
komkommer, rode ui, kruidenboter en dille-dressing
Ome Oscar (plantaardig)
8.75
Broodje vegan spek met veldsla, tomaat, rode ui, komkommer
en honing-mosterddressing
Tosti Tante Rietje
5.75
Keuze uit kaas, ham, salami, of ananas. Combineren mogelijk!

Maaltijdsalades

Geitenkaas
Maaltijdsalade met geitenkaas, gemengde sla,
zongedroogde tomaatjes, rode ui, komkommer,
gemengde noten, olijven en honing
Geserveerd met ovenvers broodje
Gerookte zalm
Maaltijdsalade met gerookte zalm, komkommer,
tomaat, gemengde sla, rode ui, kappertjes, olijven,
zeekraal en dille-dressing
Geserveerd met ovenvers broodje
Kip
Maaltijdsalade met gekruide kippendijen,
gemengde sla, rode ui, komkommer, appel,
pijnboompitjes, zongedroogde tomaatjes,
parmezaan en pesto-mayonaise
Geserveerd met ovenvers broodje
Tonijn
Maaltijdsalade met tonijn, komkommer, tomaat,
gemengde sla, rode ui, kappertjes, zeekraal, olijven,
kruidenolie en wasabi-mayonaise
Geserveerd met ovenvers broodje

Specialiteiten pannenkoeken

Tante Truus
14.75
Pannenkoek met pittig gehakt, groente,
geraspte kaas en chilisaus
Opa Kees
14.75
Boerenpannenkoek met spek, ham, salami, kaas,
champignon en ui
Oma Mien
14.75
Pannenkoek met geitenkaas, rucola, rode ui,
zongedroogde tomaatjes, walnoten en honing
Tante Bep
14.75
Pannenkoek met gekruide kippendijen, parmezaan,
tomaat, rode ui, pijnboompitjes en pesto-mayonaise
Ome Henk
14.75
Pannenkoek met gyros, paprika, ui, prei en
huisgemaakte knoflooksaus
Opa Toon
14.75
Pannenkoek met gerookte zalm, komkommer,
tomaat, kappertjes, rucola, rode ui, olijven, zeekraal,
zongedroogde tomaatjes en dille-dressing
Ome Frans
14.75
Pannenkoek met carpaccio, pijnboompitjes,
parmezaan, rucola en truffelmayonaise
Tante Wil
14.75
Pannenkoek met gesmolten brie, cashewnootjes,
zongedroogde tomaten, honing en rucola
Ome Maarten
14.75
Italiaanse kaaspannenkoek met mozzarella, taleggio,
parmezaan en gorgonzola dolce
Ome Willem
14.75
Pizza-pannenkoek met tomatensaus,
meegebakken salami, kaas, paprika, ui en rucola
Keuzestress
12.95
½ appel-rozijn ½ spek-kaas

Gluten, ei, lactosevrij of vegan pannenkoek?
Geen probleem, laat het ons even weten.

13.25

13.25

13.25

13.25

Nagerechten

Clownijsje
3.75
Keuze uit een bolletje vanille-, smurfen-, chocoladeof aardbeienijs met slagroom
IJshoorntje
2.65
Keuze uit een bolletje vanille, smurfen, aardbei*,
chocolade, kaneel of mango* ijs (*gluten- en lactosevrij)
Dame blanche
7.75
Vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom
Coupe café mokka
7.75
Vanille-ijs met koffielikeur, mokkasaus, stroopwafel
en slagroom
Slagroomsoesjes met kaneelijs
7.75
Bananasplit
7.75
Banaan met vanille- en chocolade-ijs, chocoladesaus
en slagroom

Maak jouw eigen pannenkoek
1 ingrediënt
2 ingrediënten
3 ingrediënten
4 ingrediënten

9.95
10.95
11.95
12.95

Zoet
Roomboter, rozijnen, appel, kaneel, gember, aardbeienjam,
slagroom, banaan, ananas, chocoladesaus, vanille-ijs en/of
honing
Hartig
Kaas, ham, spek, salami, champignons, ui, prei en/of paprika

Kids

Naturel
6.95
Bente
7.25
Pannenkoek met Nutella
Ezra
7.25
Versier je eigen pannenkoek met smarties, chocoladehagelslag, mini marshmallows en slagroom
Alexander
7.25
Pannenkoek voor de helft belegd met meegebakken kaas
Xennie
7.25
Pannenkoek voor de helft belegd met meegebakken spek
Lara
7.25
2 bolletjes met knakworst, ketchup en mayonaise

Voor de grote eter
Tweede pannenkoek halve prijs
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Warme dranken

Kindercappuccino
Thee
Koffie
Verse muntthee met honing
Verse gemberthee met honing
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Latte Macchiato
Koffie verkeerd
Warme chocolademelk met slagroom
Warme chocolademelk met rum en slagroom
IJskoffie

Irish coffee (Whiskey), Spanish coffee (Tia Maria of
Licor 43) Italian coffee (Amaretto), French coffee
(Grand Marnier of Cointreau)

Kip
12.25
Wrap met gekruide kippendijen, gemengde sla, rode ui,
komkommer, kruidenkaas, zongedroogde tomaatjes,
pijnboompitjes, parmezaan en pesto-mayonaise
Gerookte zalm
12.25
Wrap met gerookte zalm, kruidenkaas, komkommer,
gemengde sla, zongedroogde tomaatjes, kappertjes,
rode ui, zeekraal, olijven en dille-dressing
Pittig gehakt
12.25
Wrap met pittig gehakt, groente, gemengde sla,
geraspte kaas, nacho’s en chilisaus
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Huisgemaakte limonade (klein)
Huisgemaakte limonade (groot)
Fristi
Chocomel
Biologische appelsap
Verse jus d’orange
Spa blauw of rood
Ice Tea, Ice Tea Green
Coca Cola, Coca Cola Zero, 7-Up, Fanta
Tonic, Bitter Lemon, Cassis
Rivella
Ginger Ale
Smoothie van de dag

Wereldkoffies

Wraps

Yoghurt
Boerenyoghurt met walnoten en honing
Gebak van de dag
Met slagroom
Truus proeverij (2 personen)
Diverse soorten ijs en lekkernijen van het huis

Drankjes

5.25
3.95
+0.50
11.95

Alcoholische dranken

Wisselend biertje
Hertog Jan Weizen
Leffe Blond 0%
Hertog Jan 0%
Hoegaarden radler 0%
Hoegaarden radler
Hoegaarden rosébier
La Chouffe
Woerdens biertje:
Woerden 650 (blond)
Kasteel
Groene Hart Tripel
Rebelse Rode
Droge witte wijn
Zoete witte wijn
Rode wijn
Rosé
Port
Aperol/Spritz
Gin-Tonic, Rum-Cola
Baileys, Licor 43, Sambuca
Cognac, Whiskey, Cointreau, Grand Marnier
Advocaatje met slagroom

Volg je ons al?
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Waarom gaat een pannenkoek
niet op safari?
Stropers
06 - 29 20 79 35 www.begrijpbaarbewegen.nl

Verhuur van skikoﬀers,
trekhaakboxen en
ﬁetsendragers.

WWW.BAGAGEBOXENZO.NL - 06-42191800

Ook adverteren?
herman@tantetruuskitchen.nl
06 5258 2451

Voor een professionele en persoonlijke fysio in Woerden ga je naar:
www.bettypoldermanfysio.nl

Boter
Kaas

&

Eieren

• fysiotherapie • kinderfysiotherapie • manuele therapie
• echografie • shockwave • dry needling • revalidatie

