Voor de kleine pannenkoekliefhebbers
1. Kindermenu Konijnenberg
Pannenkoek met poedersuiker, ranja en een ijsje met een verrassing
2. Kado-pannenkoek
Een pannenkoek met poedersuiker en vlokken, met een leuk kadootje
uit een eigen prinsessen- of piratenmenukaartje
3. Bordje patat met frikandel of kroket

€6,50
€5,75
€4,95

Speurtochten!
Er zijn een Kabouterroute, een Piratenroute en een Prinsessenroute. Alle routes beginnen en eindigen bij
De Konijnenberg en duren ongeveer vijf kwartier. Er zijn wandelboekjes te koop (€2,-) met een leuk
verhaal en opdrachten voor onderweg, en de kinderen kunnen ook in stijl speuren: voor €1,- per kind
heeft u er een piraten- of kaboutermuts of prinseskroontje bij. Ze zijn alle dagen te lopen op eigen
gelegenheid, u hoeft hiervoor niet te reserveren.
Tip: Combineer de speurtocht met de kado-pannenkoek. De kinderen krijgen dan een eigen Piraten- of
Prinsessenmenukaartje aan tafel. Hierbij krijgen ze een pannenkoek met poedersuiker en vlokken en een
zelf uit te kiezen kadootje voor €5,75 p.p.
Partijtje vieren?
Uw kind zit dan op de Konijnenberg-feeststoel, krijgt vuurwerk op de pannenkoek en wordt door het hele
personeel uit volle borst toegezongen. Combineer het Kindermenu Konijnenberg (€6,50) of de kadopannenkoek (€5,75) met onze speurtochten. Combineer het met een poppenkast of goochelvoorstelling.
(ca. €50,- extra, op aanvraag). Dit graag wel even doorgeven bij uw reservering.
Afzwemmen, verjaardag of diploma vieren?
Reden voor feest! Het feestkonijn mag zitten op de Konijnenberg-feeststoel en krijgt (ongevaarlijk)
vuurwerk op de pannenkoek. Dit graag wel even doorgeven bij uw reservering.
Schoolreisje en naschoolse opvang
Voor kinderopvangorganisaties en scholen verzorgen wij op maat uitjes in combinatie met onze
speurtochten of een bezoek aan Kinderboerderij ’t Molentje in het aangelegen Groenendaalse bos.
Allergievrije pannenkoeken
Wij houden rekening met glutenvrije, eivrije en melkvrije diëten. Dit graag wel even doorgeven bij uw
reservering.
Speelhoekje
In onze entree vindt u een klein speelhoekje. Hier ligt van alles, kleurplaten, potloden, en onze
kadootjeskast. Op ons terras hebben we een speelhuisje staan en we hebben speciaal voor kinderen
ontworpen placemats met leuke spelletjes en opdrachtjes.
Huiskonijn Karel Konijn
Op het terras hebben we ook het wortelkasteel van ons huiskonijn Karel!
Spaarkaartje
Ieder kind krijgt een eigen Konijnenberg-spaarkaartje. Elke keer krijgt hij of zij een konijnstempeltje. Bij
vijf stempeltjes is de spaarkaart vol en mag hij of zij een kadootje uit de kadootjeskast uitzoeken!

Pannenkoekenhuis De Konijnenberg
Herenweg 33, 2105 MB Heemstede
T: 023-5848096, dekonijnenberg@planet.nl, www.dekonijnenberg.nl
Iedere dag open, van 12:00 tot 20:00 uur (keuken), 21:00 uur (restaurant).	
  
	
  

