Menu
Pannenkoeken
Poedersuiker of Stroop
Appel en kaneel
Appel en rozijnen
Appel, noten en kaneel
Ham
Kaas
Kaas, tomaat en oregano
Ham en kaas
Kaas en ananas
Kaas en paprika
Kaas en gember
Tomaat, mozzarella & pesto
Ham, kaas, tomaat & pesto
Spek
Spek en ananas
Spek en appel
Spek en kaas
Spek en rozijnen
Banaan
Perziken
Kersen
Kersen met roomijs en slagroom
Ananas
Rozijnen
Gember
Rum
Grand Marnier
Banaan, rozijnen en rum

Borrelhappen
Garnalen kroketjes (4)
Amsterdamse bitterballen (8)
Geitenkaas kroketjes (4)
Kaasstengels (10)
Kip Sate kroketjes (4)
Konijnenberg borrel mix

Pannenkoeken Wraps
€4,95
€6,95
€7,95
€8,95
€6,95
€6,95
€8,75
€7,95
€7,95
€7,95
€7,95
€8,50
€9,00
€6,95
€7,95
€7,95
€7,95
€7,95
€6,95
€6,95
€6,95
€9,95
€6,95
€6,95
€6,95
€8,50
€8,50
€9,00

€6,50
€6,50
€5,00
€7,00
€6,75
€14,95

Zalm
met tomaat, zalm, rucola en bieslook
roomkaas

Geitenkaas

met gebakken spek, warme
geitenkaas, tomaat, rucola en
honingmosterdsaus

Javaanse

met gegrilde kip, pindadsaus, taugé,
sla en seroendeng

Oriëntaal

met prei, ham, ui, taugé, paprika
champignons & ketjap uit de wok

Thaise Beef

€12,50
€11,95
€11,95
€11,95
€12,50

ossenhaasreepjes, paprika, taugé,
champignons, prei & sla uit de wok

Vooraf & Hoofdgerechten
Carpaccio
Op klassiek Italiaanse wijze

€8,95

Italiaanse pomodori soep
Franse uiensoep
Soep vd dag

€4,95
€4,95
€4,95

Salade:
Geitenkaas
Ceasar
Maaltijdsalade

€5,95
€5,95

met stokbrood en kruidenboter

€10,95

Dagschotels v.a.
Grote Carpaccio

€13,95
€13,95

met stokbrood en kruidenboter

Saté van de Haas

met Vlaamse frites & mayo

Ossenhaaspuntjes

in kruidenboter met Vlaamse frites

Big meat burger
Op een briochebol met Vlaamse
frites en sla

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).

€14,50
€14,95
€13,95

Menu
Pannenkoeken specialiteiten

Kinderpannenkoeken & Frites

Boerenbrie

Kinderpannenkoek

Gebakken spek, prei, brie
en pijnboompitten

Stroganoff

Gebakken ham, ui, champignons,
geserveerd met een pikante
stroganoffsaus

Martinique

Gebakken appel, rozijnen, ananas
en op verzoek met rum (+1€)

Honing

Gebakken appel en warme kersen

Montreal

Rozijnen, perzik, advokaat &
slagroom

Tex Mex

Gekruid gehakt, paprika, tomaat,
mais, prei en salsasaus

Ragoût

Gevuld met een heerlijke ragoût
van kalfsvlees en champignons

Kippenlever

Verse levertjes, ui, spek, rozijnen en
geserveerd met cumberlandsaus

Geuzen

Gebakken ui, champignons, spek
en kaas

€10,95

Poedersuiker

Bob

€10,95 Banaan en chocoladehagel
Kinderpannenkoek
Nutella

K3

€9,95 Drie kleuren pannenkoekje
(fruithagel en jam)
Kindermenu

€9,95 Ranja, sneeuwwitje en een ijsje
met een verrassing
(met frites & kroket/frikadel +1€)

€10,95

Frites met kroket of frikadel
Bord Frites met mayo

€10,95
€9,95
€10,95
€10,95

Shoarmavlees en geserveerd met
diverse sausjes

Cheese & Shoarma

€6,95

€5,95
€3,50

Pistolet met ham of kaas
Pistolet met brie

€5,75
€7,95

Uitsmijter ham of kaas of spek
Uitsmijter spek, kaas en tomaat

€7,95
€8,95

Tosti ham en kaas
€10,95 Tosti ham, kaas en tomaat
€10,95

€4,95

€3,95

Duivels lekkere pannenkoek met
spek, ham, bbq-kip & beenhamsaus

Shoarma

€4,95

Stokbrood met kruidenboter

€11,95

Gebakken kip, prei, banaan en
geserveerd met pindasaus

€4,95

Broodjes & tosti’s

Don Diablo
Bali

€4,50

Balletje gehakt met stokbrood
en pindasaus
Kaasplankje met stokbrood

€11,95

Kaas pannenkoek met shoarmavlees
en geserveerd met diverse sausjes

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).

€4,00
€4,50
€7,95
€7,95

