
PannenkoekenPannenkoeken

Pannenkoeken en meer!



LunchLunch (tot 17.00 uur)

€ 7,25
€ 8,95
€ 9,95
€ 8,50
€ 9,25
€ 8,50
€ 12,50

Uitsmijters/omelet
Keuze uit wit casino/oerbrood wit/bruin

Uitsmijter naturel
Uitsmijter kaas
Uitsmijter ham/kaas
Uitsmijter spek/kaas
Uitsmijter tomaat/kaas
Groente omelet
Omelet gerookte zalm

€ 5,00
€ 6,50
€ 6,50
€ 5,50

Tosti’s
Keuze uit casinobrood wit/bruin

Tosti kaas
Tosti ham/kaas
Tosti spek/kaas
Tosti tomaat/kaas

Broodjes
Keuze uit oerbrood wit/bruin

Jonge kaas 
met mosterdmayonaise en tuinkers

Oma Bobs Runderkroketten 
met sla, tomaat, komkommer en mosterd 

Pittige kip 
met paprika, taugé, ui, sojabonen en chilisaus

Clubsandwich kip 
met tomaat, sla spek, omelet, mosterdmayonaise en chips

Clubsandwich zalm 
met komkommer, sla, tuinkers, roomkaas, rode ui en chips

Broodje carpaccio 
met pijnboompitten, rucola, parmezaan en truffelmayonaise

Broodje brie uit de oven
met walnoot, rucola en honing

Getoast brood warme ham
met tomaat en mosterdsaus

€ 7,50

€ 9,50

€ 9,75

€ 11,50

€ 12,50

€ 12,50

€ 9,50

€ 9,50



BorrelplankjeBorrelplankje
Brood met dips

Oma Bobs bitterballen, 8 stuks

Mini kaassoufflés, 8 stuks

Mini frikandellen, 8 stuks

Mini vega loempia’s, 8 stuks

Pittige kipvleugels

Tapasplank
kipvleugels, chorizo, kaas, olijven, crostini en dip

Hollandse plank
bitterballen, kaas, ossenworst en Amsterdams zuur

Bittergarnituur met sausjes, 12 stuks

Bittergarnituur met sausjes, 24 stuks

Friet met saus

Zoete aardappelfriet
geserveerd met truffelmayonaise

Friet met cheddar en bacon

Nacho’s

Nacho’s met gehakt

€ 7,00

€ 4,00

€ 6,50

€ 7,25

€ 8,00

€ 7,00

€ 6,25

€ 6,25

€ 8,50

€ 18,50

€ 19,50

€ 7,50

€ 13,50

€ 13,50

€ 11,50



PannenkoekenPannenkoeken
Zoet
Pannenkoek naturel
Pannenkoek gember
Pannenkoek appel/kaneel/suiker
Pannenkoek appel/rozijn
Pannenkoek rozijn/gemengde noten/kaneelsuiker/Grand Marnier
Pannenkoek banaan
Pannenkoek Nutella
Pannenkoek aardbei/Nutella
Pannenkoek warme kersen
Pannenkoek boerenjongens
Pannenkoek aardbeien/slagroom
Pannenkoek ananas

€ 7,00
€ 9,25
€ 9,25
€ 9,75
€ 13,00
€ 9,25
€ 9,00
€ 10,25
€ 10,00
€ 10,00
€ 11,75
€ 9,25

€ 9,25
€ 9,75
€ 9,75
€ 9,75
€ 10,75
€ 11,00
€ 16,00
€ 9,75
€ 10,25
€ 10,50
€ 10,00
€ 15,00
€ 14,50
€ 14,50
€ 15,00
€ 17,00

€ 17,00

Hartig
Pannenkoek kaas
Pannenkoek oude kaas
Pannenkoek kaas/tomaat
Pannenkoek ham/kaas
Pannenkoek ham/kaas/ananas
Pannenkoek ham/kaas/champignons
Pannenkoek ham/spek/ui/kaas/champignons/paprika/mosterd saus
Pannenkoek spek
Pannenkoek spek/kaas
Pannenkoek spek/champignons
Pannenkoek spek/appel
Pannenkoek gebakken spek/ui/kaas/champignons
Pannenkoek brie/noten/honing/rucola
Pannenkoek geitenkaas/spinazie/honing/noten
Pannenkoek kipshoarma/kaas/knoflooksaus
Pannenkoek Mexicaans gekruid gehakt
met mais, kidneybonen, ui, paprika, crème fraîche en nachos

Pannenkoek kipsaté met satésaus, atjar, kokossnippers, emping en gefrituurde uitjes

€ 2,00€ 2,00 € 2,50
Toppings
Nutella Roomijs Slagroom € 3,50Grand Marnier



Ambachtelijke WafelsAmbachtelijke Wafels
Wafel naturel
Wafel met slagroom
Wafel aardbei & slagroom
Wafel warme kersen
Wafel warme kersen & slagroom
Wafel aardbei, slagroom & chocolade
Wafel banaan & slagroom

€ 6,25
€ 7,50
€ 9,00
€ 7,25
€ 8,50
€ 10,25
€ 9,25

Poffertjes Klein, 12 stuks
Naturel
Aardbei & slagroom
Nutella & slagroom
Grand Marnier
Rum
Warme kersen & slagroom

Ambachtelijke PoffertjesAmbachtelijke Poffertjes
€ 6,75
€ 9,50
€ 8,75
€ 9,25
€ 9,25
€ 9,25

€ 9,75
€ 12,50
€ 11,75
€ 12,25
€ 12,25
€ 12,25

Poffertjes Groot, 18 stuks
Naturel
Aardbei & slagroom
Nutella & slagroom
Grand Marnier
Rum
Warme kersen & slagroom

Naturel met poedersuiker
Met kersen en slagroom
Met verse aardbeien en slagroom
Met verse aardbeien, banketbakkersroom en slagroom
Pancake bacon/maple siroop

€ 7,50
€ 9,75
€ 9,75
€ 12,50
€ 9,50

American pancakesAmerican pancakes



DinerDiner
Voorgerechten
Brood met dip
met aioli en kruidenboter

Tomatensoep
met geroosterd brood

Soep van de week
met geroosterd brood

Zalmtartaar
met lime, kappertjes, schorseneerchips en kruidensla

Carpaccio
met parmezaan, pijnboompitten, rucola en truffelmayonaise

Gamba’s
in pittige boter met cherrytomaatjes, 8 st.

Gehaktballetjes
in pittige tomatensaus met kruiden, 8 st.

Gekarameliseerde geitenkaas
met kruidensla en walnoot

€ 7,00

€ 6,50

€ 6,50

€ 12,50

€ 12,50

€ 9,75

€ 12,50

€ 12,00

€ 25,50

€ 19,95

€ 19,50

€ 24,00

€ 24,50

€ 20,50

€ 16,50

€ 22,50

€ 19,50

€ 16,50

Hoofdgerechten
Kogelbiefstuk
met gebakken ui, champignons, pepersaus en friet

Kipsaté
met atjar, gefrituurde ui, friet en kroepoek

Spareribs
met maiskolf, gepofte aardappel, BBQ saus en aioli

Hamburger
met bacon, cheddar, uiencompote, sla en friet

Entrecote
met kruidenboter, kruidensla en friet

Wienerschnitzel
met sla, champignonsaus en friet

Shakshuka
met kruidensla en brood

Zalm
prei in witte wijn saus en roseval aardappel

Runderstoofpotje
geserveerd in brood met een gepofte aardappel

Gefrituurde brie
met gepofte zoete paprika en roseval aardappelen



€ 16,50

€ 16,50

€ 17,50

€ 17,50

Salades
Carpaccio
met rucola, pijnboompitten, parmezaan en truffelmayonaise

Gerookte zalm
met komkommer, limoenmayonaise, tuinkers en rode ui

Geitenkaas
met honing-mosterd dressing, appel, noten, rucola en komkommer

Oosterse ossenhaaspuntjes
met taugé, bosui, sojabonen en paprika

Dame Blanche
2 bollen vanille-ijs, chocoladesaus, wafel en slagroom

Choco trio
met brownie, witte chocoladeschuim en chocoladeijs

2 bollen ijs met slagroom
keuze uit: vanille, chocolade, mango, bloedsinaasappel, bosvruchten en caramel-zeezout

Sorbet
bloedsinaasappel/bosvruchten/mango en slagroom

Aardbeien ijstaartje
met pure chocolade crumble

Dessert voor 2
verrassing van de chef

€ 8,00

€ 7,50

€ 6,50

€ 8,50

€ 7,50

€ 16,00

DessertsDesserts

Koffie met divers gebak
Appeltaart met slagroom

€ 6,50
€ 4,75

Koffie met extraKoffie met extra



Frikandel
met friet, mayonaise en appelmoes

Kipnuggets
met friet, mayonaise en appelmoes

Kroket
met friet, mayonaise, mosterd en appelmoes

Kaassoufflé
met friet, mayonaise en appelmoes

€ 7,75

€ 7,75

€ 8,25

€ 7,75

Kinderpannenkoek raket
geserveerd met zakjes Haribo, limonade en een raketje

Kinderpannenkoek ijsbeker
geserveerd met zakjes Haribo, limonade en een ijsbeker voor mee naar huis

Kinder kado pannenkoek
geserveerd met limonade, een ijsbeker voor mee naar huis, zakjes Haribo
en een super leuk kado uit onze kado-vitrine

€ 9,00

€ 11,50

€ 14,75

KindermenuKindermenu



Vier je verjaardag bij het Pannenkoeken Paradijs:
kom samen met je vriendjes leren pannenkoeken bakken, heerlijk eten en spelen in de buiten speeltuin
en in de vernieuwde ballenbak, in de kelder.

ArrangementArrangement

€ 11,95Kinder arrangement, vanaf 5 kinderen                 prijs per kind
met limonade, pannenkoeken, snoepjes en een kadootje voor de jarige

Dit arrangement is alleen te boeken op maandag t/m donderdag, van 13:00 tot 16:00 uur, 
op reservering.



Koffie
Koffie
Espresso
Cortado
Cappuccino
Latte Macchiato
Irish Coffee (Whiskey)
French Coffee (Grand Marnier)
Italian Coffee (Amaretto)
Spanish Coffee (Tia Maria)
Coffee 43
Kahlua Coffee

€ 2,85
€ 2,85
€ 2,85
€ 3,00
€ 3,25
€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75

Thee
Thee
Thee met verse munt
Thee met verse gember
Thee met verse gember en munt

€ 2,70
€ 3,70
€ 3,70
€ 3,95

Chocolademelk
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom
Warme chocolademelk met rum en slagroom

€ 3,00
€ 3,75
€ 6,00

Koude dranken
Ranja
Karaf ranja
Chocolademelk
Fristi
Verse jus d’orange
Appelsap
Tomatensap
Melk
Karnemelk

€ 1,85
€ 4,95
€ 3,00
€ 3,00
€ 4,25
€ 2,75
€ 3,75
€ 1,80
€ 1,95

Water
Chaudfontaine blauw
Chaudfontaine rood
Chaudfontaine literfles blauw
Chaudfontaine literfles rood

€ 3,00
€ 3,00
€ 7,00
€ 7,00

Frisdranken
Coca-Cola
Coca-Cola Light
Coca-Cola Zero
Fanta Orange
Fanta Cassis
Sprite
Finley Tonic
Finley Bitter Lemon
Finley Ginger Ale
Lipton Ice Tea Green
Lipton Ice Tea Sparkling
Lipton Ice Tea Peach

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25

Koffie likeuren
Kahlua
43
Grand Marnier
Amaretto
Tia Maria
Baileys

€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90

Aperitieven
Martini wit
Martini rood
Sherry dry
Sherry medium

€ 4,75
€ 4,75
€ 4,25
€ 4,25

Gedistilleerd
Bacardi Blanca
Bacardi Lemon
Smirnoff Wodka
Bombay Gin
Bols Jenever
Bols Vieux
Schrobbelèr on the rocks
Malibu
Passoa
Safari
Advocaat met slagroom

€ 4,85
€ 4,85
€ 4,85
€ 4,85
€ 3,85
€ 4,35
€ 4,35
€ 4,85
€ 4,85
€ 4,85
€ 4,85

Whiskey
Jameson Irish Whiskey
Johnnie Walker Red Label

€ 5,60
€ 5,60

DrankenDranken



€ 3,00
€ 3,25

Bieren op tap
Peroni fluitje
Peroni vaasje

€ 3,85
€ 3,85
€ 4,50
€ 4,50

Flesbier
Peroni 0.0%
Peroni Radler 0.0%
Duvel
La Chouffe

€ 4,60

€ 4,90

Grimbergen Dubbel 6.5%
Zoet-bitter bier met veel volheid en
toetsen van karamel
Grimbergen Tripel 9%
Bitter-zoete, pittige en uiterst volronde smaak

BierkaartBierkaart



Meer informatie?
Pannenkoekenparadijs Haarlem is de ideale feestlocatie voor elke gelegenheid. Naast een geschikte
feestzaal, vind je bij ons ook service op maat. Wil je een springkussen huren of de feestzaal door
ons laten versieren? Tijdens een gesprek kunnen we alles bespreken, we denken graag met je mee.

Voor meer informatie bel: 023 – 583 44 79

Waarom deze feestlocatie?
Omdat we méér bieden dan alleen een mooi gerenoveerde feestzaal.
Zo hebben we allerlei praktische voordelen, waaronder:

• Voldoende gratis parkeergelegenheid voor feestgangers die met de auto komen.
• Bij etentjes mag je jouw eigen catering voorzien of onze chef-koks inschakelen.
• Speelgelegenheden voor de kinderen. Denk daarbij aan een speelkelder, een grote zandbak
  en trampolines.
• Een mix van veelzijdige activiteiten die je allemaal met elkaar mag combineren. Geef je enkel 
  een dansfeest of wil je zowel tennissen, als dineren, als lekker dansen? Kies zelf maar!

Zaal verhuurZaal verhuur
Op zoek naar een super feestlocatie?
Voor een verjaardag, bedrijfsetentje, bruiloft of ander feest? Of wil je een uitgebreide teambuilding
organiseren, waarbij jullie eerst een brainstormsessie en tennistoernooi houden, gevolgd door een 
gezellige borrel en diner en wellicht als afsluiting een bruisend dansfeest?
Kies dan voor onze flexibele feestlocatie! Zo is onze feestzaal de ene dag de setting van een prachtig
trouwfeest en de andere dag het paradijs voor een te gek kinderpartijtje.

Kleine zaal

Grote zaal



PannenkoekenPannenkoeken

Pannenkoeken en meer!


