
PANNENKOEKEN: (verkrijgbaar vanaf 11.00 uur)
Stroop  € 5,80
Poedersuiker   € 5,80  
Jam  € 5,80  
Diabeten jam  € 5,80  
Spek met stroop   € 6,80
Appel met poedersuiker en kaneel  € 6,80
Appel met diabeten jam en kaneel  € 6,80
Nutella  € 6,80 
Honing  € 6,80
Citroen met poedersuiker  € 6,80
Kinderfeest met poedersuiker, vruchtenhagel, 
                  snoepjes  en een verrassing   € 7,00
Thema pannenkoek  (voor de kids, prijs afhankelijk 
                  van het thema, zie borden)
Kaas met stroop   € 7,00
Gember met basterdsuiker  € 7,20
Banaan met poedersuiker  € 7,20
Ananas met poedersuiker  € 7,20
Abrikozen met poedersuiker  € 7,20
Perzik met poedersuiker  € 7,20
MEERZICHT ( rozijnen in rum) met             
                poedersuiker en kaneel € 7,20
Chocolade (Callebaut) met poedersuiker  € 7,30
Spek-kaas met stroop  € 8,00
Ham-kaas met mediterrane kruiden  € 8,00
Appel-kaas met stroop  € 8,00
Kaas-tomatensaus met mediterrane kruiden  € 8,00
Appel met noten-rozijnenmix, poedersuiker  en kaneel  € 8,20
Appel-banaan met poedersuiker en kaneel   € 8,20
Gember-appel met poedersuiker  € 8,20
Spek-gember met stroop  € 8,20
Spek-ananas met stroop  € 8,20
Warme kersen met poedersuiker  € 8,30
Ananas-kaas met stroop   € 8,40
Gember-kaas met stroop  € 8,40
Ananas met poedersuiker en slagroom   € 8,70
Banaan-chocolade met poedersuiker  € 8,70
Sinaasappel met poedersuiker, slagroom en 
               geroosterde amandelen   € 8,70

Kalfsvlees ragout  € 8,80
Ham-tomatensaus-kaas met mediterrane kruiden  € 9,00
Kaas-tomatensaus-champignons en mediterrane kruiden  € 9,00
Spek-kaas-tomatensaus met mediterrane kruiden € 9,00
Salami-kaas met mediterrane kruiden   € 9,25
Ananas-slagroom-geroosterde amandelen met poedersuiker  € 9,30
Banaan-slagroom- geroosterde amandelen met poedersuiker  € 9,30
Gezond met diverse groenten, kaas, gebakken uitjes en 
               mediterrane kruiden  € 9,40
Spek-gember-kaas met stroop  € 9,40
Spek-ananas-kaas met stroop  € 9,40
Ham-ananas-kaas met mediterrane kruiden  € 9,40
Warme kersen-chocolade met poedersuiker  € 9,80
Shoarma  pannenkoek (varkensvlees)             
                 met bakje knoflooksaus € 9,80
Warme kersen met slagroom en poedersuiker € 9,80
Salami-tomatensaus-kaas met mediterrane kruiden                   € 10,25
Cointreau de luxe met diverse vruchten en  
                  een flesje Cointreau                                                          € 10,80 
Shoarma pannenkoek met kaas en bakje knoflooksaus              € 11,00

DIVERSE TOEVOEGINGEN:
Cupje roomboter € 0,15
Bakje mediterrane kruiden  € 0,25
Krokant gebakken uitjes € 0,50 
Bakje knoflooksaus € 0,60
Geroosterde amandelen € 0,60 
Nutella 3 cupjes € 1,00 
Honing 3 cupjes € 1,00
Verse citroen € 1,00
Tomatensaus  € 1,00
Bakje snoepjes en een verrassing € 1,20
Kaas € 1,20
Gember € 1,40
Ananas € 1,40
Abrikozen € 1,40
Perzik € 1,40
Noten-rozijnenmix € 1,40
Chocolade (Callebaut) € 1,50
3 toeven echte slagroom € 1,50
Warme kersen € 2,50
Flesje Cointreau 5 cl € 4,95

Wilt u uw buitenlandse gasten verrassen? 
Bestelt u dan een delftsblauw klompje bij uw pannenkoek  € 1,50  

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten en/of dranken allergenen bevatten. 

Drankjes, broodjes etc. kunnen 

aan het buffet gehaald worden. 

Pannenkoeken kunt u aan de 

kassa betalen en daarna met uw 

bon aan de pannenkoekenkeuken 

bestellen. Tegen inlevering van 

uw kassabon ontvangt u van de 

kok een bestellingnummer. 

Let u s.v.p. op de nummerdisplays 

voor het afhalen van uw bestelling.

Boerderij Meerzicht
www.boerderijmeerzicht.nl

DIEETWENSEN:
Indien u wensen heeft ten aanzien van speciaal pannenkoekbeslag zoals 
bijvoorbeeld glutenvrij of koemelkvrij beslag, kunt u ons ‘s morgens tussen 
9 en 11 uur bellen om uw bestelling door te geven. Wij berekenen € 1,25 
per dieet pannenkoek extra. BELANGRIJK: Daar wij slechts één bereidings-
keuken hebben, is het voor ons niet mogelijk om volledig glutenvrij te 
werken, wél gebruiken wij bij bereiding “schoon” gereedschap.  


