PANNENKOEKEN- EN PARTYBOERDERIJ ‘KERNHEM’
www.pannenkoekculinair.nl
POFFERTJES
VOOR BIJ DE BORREL

Broodplankje met huisgemaakte
tomatentapenade en knoflookdip
Potato Dip
Aardappelschijfjes met knoflookdip en een
pikante tomatendip

€
(normaal) 4,95
(klein) 3,50
(normaal) 4,50
(klein) 3,00

VOORGERECHTEN
Tomatensoep

4,50

Soep van de chef (zie de borden)

4,50

Pikante kipkluifjes

8,95

Carpaccio
Dungesneden runderfilet met pijnboompitjes,
parmezaanse kaas, rucola en pestodressing

10,00

Champignons uit de oven
Gevuld met verse roomkaas, gegratineerd,
geserveerd met salade en knoflooksaus

7,50

Caesarsalade
Salade met kip, spekjes, augurk, tomaat, komkommer,
croutons, parmezaanse kaas en dressing
Als maaltijd

7,50

Salade Niçoise 2.0
Salade met lauwwarme zalmfilet, gegrilde little gem,
krieltjes, haricots verts, ei, olijf, tomaat, ui, paprika
en dillesaus
Als maaltijd
Salade Carpaccio
Bonte salade met carpaccio, pijnboompitjes,
parmezaanse kaas, rucola en tomaat
Als maaltijd

HOOFDGERECHTEN

met boter en suiker, portie 15 stuks
met boter en suiker, portie 20 stuks
met boter en suiker, portie 30 stuks

12,50
9,75

6,50
8,35
8,35
8,35
8,35
8,35
8,35
9,45
9,45
9,45
10,00

1,00
1,00
0,50
3,00
2,50
3,00

HARTIGE PANNENKOEKEN
13,50
9,75

13,50

Hamburger ‘Texas-style’ geserveerd op een brioche
broodje met sla, tomaat, ui, bacon, kaas en barbecuesaus

14,50

Saté van kippendij met satésaus en kroepoek

15,00

Spareribs van de chef, mild afgelakt

18,00

(Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met verse friet en koolsalade)

VOORGERECHTEN

Spek
Ham
Kaas
Kaas - ananas
Kaas - gember
Salami - kaas
Salami - tomaat
Spek - champignons
Spek - appel
Spek - kaas
Spek - uien
Spek - ananas
Spek - tomaat
Ham - kaas
Ham - champignons
Ham - ananas
Ham - kaas - ananas
Ham - ui - paprika - kaas

Klein kopje soep

8,35
8,35
8,35
9,45
9,45
9,45
9,45
9,45
9,45
9,45
9,45
9,45
9,45
9,45
9,45
9,45
9,95
10,00

SPECIALITEITEN PANNENKOEKEN
€

AL ONZE PANNENKOEKEN WORDEN
AMBACHTELIJK GEBAKKEN. WIJ GEBRUIKEN
ALLEEN DE BESTE INGREDIËNTEN EN
KAKELVERSE SCHARRELEIEREN.

5,00

+ munt
8,00

Wiske met rozijnen

5,50

8,50

Tante Sidonia met appel
Jerommeke met banaan
Barabas met kaas
Krimson met spek

5,50
5,50
5,50
5,50

8,50
8,50
8,50
8,50

5,00
6,50
6,50
6,50
6,50

8,00
9,50
9,50
9,50
9,50

kaas - gember - noten

11,25

Franse

brie - hazelnoot - honing

11,25

HOOFDGERECHTEN

Veluwse

spek - ham - ei - kaas

11,50

Frites met appelmoes en mayonaise
Frites met kroket, appelmoes en mayonaise
Frites met frikandel, appelmoes en mayonaise
Frites met kipnuggets, appelmoes en mayonaise
Frites met kaassoufflé, appelmoes en mayonaise

Pannenkoek van de maand (zie de borden)
Tompouce

gele room - kersen
amandeltjes - slagroom

12,00

Van de chef

spek - ham - champignons - ui - kaas

12,50

4 kazen

brie - belegen kaas
raclettekaas - geitenkaas

12,50

Kernhem

geitenkaas - spek - honing

13,25

Toscane

gerookte zalm - tomaat
mozzarella - basilicumpesto

13,50

Smokey chicken pulled chicken - kaas - jalapeño
rucola en barbequesaus

13,50

Moestuin

groentepannenkoek met paddenstoelen,
spinazie, paksoi, rode ui, courgette en
peultjes, bestrooid met bolletjes
geitenkaas en blokjes tomaat

13,50

Mexicaan

gekruid gehakt - maïs - kidneybonen
rode ui - kaas - tortillachips - tacosaus

13,50

Shoarma

reepjes varkensvlees - ui - paprika
kaas en knoflook- of shoarmasaus

14,50

Apfelstrudel

compote van appel & rozijn met vanillesaus 14,50

PANNENKOEKENMENU KERNHEM
•
•

Soep naar keuze
€ 16,00
Keuze uit pannenkoek:
spek - kaas | appel-rozijnen | kaas-gember
of 30 poffertjes
Menu ijsje | koffie met bonbon

XXX

€
2,50

Suske naturel

Klassieker

•
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PANNENKOEKEN

EXTRA
Roomboter
Tipje slagroom
Jam, honing of Nutella
Rum, Grand Marnier
Kersen
Kleine rauwkostsalade

GEEF EEN PANNENKOEKENBON
VAN ‘KERNHEM’!

VOOR DE KINDEREN

€
5,00
6,50
10,00

ZOETE PANNENKOEKEN
Naturel
Appel
Ananas
Perzik
Rozijnen
Gember
Banaan
Appel - rozijnen
Banaan - gember
Banaan - kokos
Vanille-ijs en slagroom

CADEAU-IDEE?

Kindermenu Kernhem

1 glas ranja
Kinderpannenkoek of kinderhoofdgerecht
+ Kinderbeker

€ 10,50

IJSJES
Calippo cola of twister
Kinderbeker: vanille- of aardbeien ijs, spikkels en slagroom
(beker om mee te nemen)

1,90
3,85

2 bollen vanille-ijs met slagroom
2 bollen vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom
2 bollen vanille-ijs met kersen en slagroom

4,00
4,95
5,95

Coupe Kernhem
2 bollen vanille-ijs, koffiesiroop, advocaat,
chocolade krullen en slagroom

6,50

Cookie-Crumble-Caramel
2 bollen cookie roomijs, crumble, caramel en slagroom

6,50

Crème brûlée
met vanille-ijs en slagroom

6,50

Banaan Royale
2 bollen vanille-ijs, banaan, chocoladesaus,
kokos en slagroom

6,75

Voor gasten met een allergie beschikken wij over eiervrij, melkvrij
en glutenvrij beslag. Ook bakken wij deze in een speciale pan om
kruisbesmetting te voorkomen. Er is tevens een allergenenlijst
aanwezig, vraag gerust onze medewerkers.

