
menukaart



Koude en warme dranken

Koffie, Café crème € 2,45
Espresso € 2,40
Cappuccino € 2,85
Latte Macchiato € 3,25

Thee, Pickwick €2,45
Verse Muntthee (indien voorradig) €3,15

Irish coffee, Whiskey € 7,75
French coffee, Grand Manier € 7,75
Spanish coffee, Tia Maria of Licor 43  € 7,75
Italian coffee, Amaretto di Saronno € 7,75
Mexican coffee, Kahlua (koffielikeur) € 7,75

Warme chocomel € 3,45
Warme chocomel met slagroom € 3,95

Koffie & thee

Coca-Cola, Coca-Cola Zero , 
Chaudfontaine, 7-Up, Fanta, Cassis € 2,55
Bitter Lemon, Tonic, Rivella  € 2,65
Fristi, Chocomel € 2,90
Appelaere  € 2,95
Sinaasappelaere € 2,95  
IJsthee  (Fuze tea)   € 2,95
IJsthee  green (Fuze tea)       € 2,95                                             

FRISDRANKEN PER FLESJE
Tafelwater

Chaudfontaine Sparkling,  
bronwater bruisend 
per fles 0,75 liter € 6,50

Chaudfontaine Still,  
bronwater plat 
per fles 0,75 liter € 6,50

Huisgemaakte apfelstrudel € 3,75

Huisgemaakte apfelstrudel met slagroom € 4,75        

Huisgemaakte apfelstrudel met slagroom en bolletje vanille-ijs € 6,10                                           

lekker voor bij de koffie



Bier & wijn

Brand pilsener tap € 2,95
Brand pilsener tap groot 0.50 ltr € 5,20
Brand Weizen € 3,75
Brand Oud Bruin € 3,50
brand UP Urtyp pilsener € 3,50
brand ipa 7% € 3,80
Affligem Blond € 4,25
Affligem Dubbel € 4,25
Affligem Triple € 4,85
Hoegaarden wit € 3,60

Duvel Moortgat € 4,30
Liefmans Fruitesse € 3,55
Desperados € 4,20
Corona € 4,20

Laag alcoholisch/alcoholvrij
Heineken 0.0 € 3,00
Amstel Radler 0.0% € 3,00
Amstel Radler 2.0% € 3,00
affligem blond 0,0% € 4,25

bieren

 fles glas    
Witte wijn zoet bernkastel moezel, duitsland € 21,50 € 4,15 
Witte wijn droog verdejo, rueda spanje € 22,50      € 4,25            
Rode wijn merlot, valle del maipo, chili € 22,50      € 4,25 
Rosé wijn languedoc, Frankrijk             € 22,50       € 4,25 
Cava Brut heerlijk als aperitief, spanje € 26,50 € 4,95

wijnen

Port, Sherry medium/dry, 
Martini wit/rood € 3,75
Jonge jenever/Bessenjenever
oude jenever € 3,50

Whisky Johnny Walker Red € 4,95
Cognac Martell***/Calvados € 4,95
Campari/Bacardi/Ricard/Pernod € 4,50
Berenburg/Jägermeister/Schrobbelèr € 3,65
Grand Marnier, Drambuie, Amaretto, 
tia maria, Cointreau, Baileys, Licor 43 € 4,65

gedistilleerd digestief & likeuren



Mandje brood met kruidenboter, per persoon € 1,95
Nootjesmix € 2,50
Kaasblokjes of Salami of Chorizo € 4,15
Gemarineerde olijven € 3,10
ambachtelijke bitterballen met mosterd 8 stuks € 6,50
Gemengd bittergarnituur  
met mosterd, mayo en zoete chilisaus 12 stuks € 7,95

Nacho chips uit oven met gehakt, tomaat, ui, mais,
jalapenos en kaas geserveerd met guacamole € 7,95

borrelplank: laat u verrassen door dit aanbod van 
warme en koude hapjes (per 2 personen) € 18,75

Voor bij de borrel & lekkere trek

Baguette gezond 
ham, kaas, tomaat, bladsalade € 6,10

Baguette Tonijnsalade
tonijn, sla, tomaat, uitjes, 
kappertjes, mais en ei € 6,65

Steaktoast 
toast met pittig gekruide biefstuk, 
cocktailsaus en garnituur   €11,75

Pizzabroodjes
met salami, tomaat(saus), ui, 
champignons, oregano, kaas € 6,95

2 Kroketten geserveerd op 
boterhammen met mosterd   € 5,95

Zalm Wrap
roomkaas, komkommer, gerookte 
zalm, sla, ei en dillesaus € 6,95

Chicken Wrap
roomkaas, bacon, 
gegrilde kip, sla en tomaat € 6,95

Tosti ham/kaas met saladegarnituur € 5,65

Italiaanse bol met Pulled Pork, 
rucola, augurk en BBQ-saus €10,50

Broodjes, Toast & Wraps



Voorgerechten

Mandje brood met kruidenboter
per persoon € 1,95

Mosselen uit de oven 
met groene pesto, tomaat en 
Parmezaanse kaas € 10,75

Caprese 
tomaat met mozzarella, balsamico, 
pijnboompitten en verse basilicum € 8,20

Garnalencocktail 
Hollandse garnalen op een bedje 
van sla en whisky cocktailsaus € 8,95

Vitello Tonnato
dun gesneden kalfsvlees met kappertjes, 
rucola en tonijnmayonaise € 9,75

Rundercarpaccio 
met pestodressing, rucola, geroosterde 
pijnboompitjes en Pecorinokaas. € 9,75

borrelplank
gevarieerd aanbod aan warme en 
koude hapjes  (2 personen) € 18,75

Salades

Caesar salad
met gegrilde kip, gebakken spekjes, 
tomaat, ei en oude kaas. € 11,50

Salade met lauwwarme geitenkaas 
met tomaat, olijven en dressing  
van honing en balsamicoazijn   € 10,50

Tonijnsalade
met tonijn,  gekookt ei, rode ui, 
kappertjes en fris-zure dressing € 9,95

Gebakken gamba’s op een salade 
met tomaat, olijven, tomatendressing
en knoflookmayonaise € 13,95

“Trio vis” salade 
met gerookte zalm, paling, Hollandse 
garnalen en een mosterd - dille 
dressing € 10,95

Beef Teriyaki salade 
met sla, tomaat, cashewnoten, 
champignons, sesamzaad en 
gemarineerde biefstukreepjes  € 11,50

Maaltijdsalades

Alle salades zijn ook als maaltijdsalade 
verkrijgbaar;  meerprijs € 3,95

SO E P E N
Huisgemaakte tomatensoep € 5,25

Pompoensoep met gember € 6,20

Vissoep (indien voorradig) € 6,75

Alle voorgerechten, soepen en salades worden geserveerd met een mandje brood  



Hoofdgerechten

Visgerechten 

Gebakken gamba’s 
gemarineerd in kruiden geserveerd 
met knoflookmayonaise 12 stuks € 21,50

Zalmfilet 
uit de oven met verse dille € 18,75

Zeebaars indien voorradig
filet op de huid gegaard € 19,75

Vlees- & grillgerechten 

Mixed grill 
een klassieker met kalkoen, biefstuk 
en varkenshaas € 19,95

lamskoteletjes 
gemarineerd in knoflook en 
groene kruiden € 21,50

Chicken wings
plank met pittig gekruide 
kippenvleugels en zoetzure saus € 17,50

Rumpsteak
gegrilde zuid Amerikaanse biefstuk € 19,75

Runder rib-eye van de grill 
met kruidenboter € 20,50    

Varkenshaasmedaillons 
met spek omwikkeld € 18,95

Satéspies: grote kipspies 
met pindasaus, atjar en kroepoek € 16,50

Pulled Pork menu
grote italiaanse bol met rucola,pulled 
pork, augurk, bbqsaus en frites € 15,50

Bovenstaande gerechten worden 
geserveerd met frites en 
bijpassend (groente)garnituur

Ter aanvulling van uw hoofdgerecht te bestellen

Gemengde salade € 4,00
peper roomsaus of rode wijnsaus  € 2,00

erbij

K I N DE R M ENUK I N DE R M ENU
Frikadel of kroket met 
frites, appelmoes en mayo € 6,65



Pannenkoeken

naturel pannenkoeken 
Portie poffertjes met poedersuiker € 5,75
1  Kinder € 5,60
2  Naturel € 6,65
3  Met boter € 7,15
4  Met jam of honing € 7,15

ananas pannenkoeken 
5 Met ananas € 8,45
6 Met ananas en slagroom € 10,40
7 Met ananas en ijs € 10,90
8 Met ananas, ijs en slagroom € 12,55
9 Met ananas en rozijnen € 10,00
10 Met ananas, rozijnen en slagroom € 11,85
11 Met ananas, rozijnen, ijs 
 en slagroom € 14,00
12 Met ananas en spek € 10,10

appel pannenkoeken 
13 Met appel € 8,75
14 Met appel en slagroom € 10,70
15 Met appel, ijs en slagroom € 12,85
16 Met appel en rozijnen € 10,30
17 Met appel, rozijnen en slagroom € 12,25
18 Met appel, rozijnen, ijs 
 en slagroom € 14,30
19 Met appel en spek € 10,40
20 Met appel en kaas € 10,00

gember pannenkoeken 
21 Met gember € 8,80
22 Met gember en slagroom € 10,75
23 Met gember, ijs en slagroom € 12,90
24 Met gember en kaas € 10,05

ROZIJNEN pannenkoeken 
25 Met rozijnen € 8,65
26 Met rozijnen en slagroom € 10,60
27 Met rozijnen, ijs en slagroom € 12,75

LIKEUR pannenkoeken 
28 Met RUM € 9,80
29 Met rUM EN ROZIJNEN € 11,25
30 Met RUM, rozijnen, ijs en slagroom € 15,30
31 Met grand marnier € 10,20
32 met grand marnier, ijs en slagroom€ 14,25



banaan pannenkoeken 
33 Met banaan € 8,90
34 Met banaan en slagroom € 10,80
35 Met banaan, ijs en slagroom € 12,85
36 Met banaan en advocaat € 11,25
37 met banaan, advocaat en slagroom € 13,15
38 met banaan, advocaat, ijs 
 en slagroom € 15,30
39 met banaan, pisang ambon, ijs
 en slagroom € 15,30
40 met banaan, chocoladesaus 
 en slagroom € 11,45
41 met banaan, chocoladesaus, 
 advocaat en slagroom € 13.90
42 met banaan en chocoladesaus € 9,60
43 met banaan, chocoladesaus, ijs
 en slagroom € 13,60

Pannenkoeken

kersen pannenkoeken 
44 Met kersen € 10,95
45 Met kersen en slagroom € 12,90
46 Met kersen, ijs en slagroom € 15,00

gemengde verse 
vruchten pannenkoeken
indien voorradig

47 Met verse vruchten € 10,40
48 Met verse vruchten en slagroom € 12,35
49 Met verse vruchten en ijs € 12,75
50 Met verse vruchten, ijs 
 en slagroom € 14,40
51 met verse vruchten en advocaat € 12,75
52 met verse vruchten, advocaat
 en slagroom € 14,70
53 met verse vruchten, advocaat, ijs € 15,20
54 met verse vruchten, advocaat, ijs 
 en slagroom € 16,85

perzik pannenkoeken 
55 Met perzik € 9,40
56 Met perzik en slagroom € 11,35
57 met perzik en ijs € 11,85
58 Met perzik, ijs en slagroom € 13,50

Aardbeien pannenkoeken
indien voorradig

59 Met aardbeien € 10,20
60 Met aardbeien en slagroom € 12,05
61 Met aardbeien, ijs en slagroom € 14,20



spek pannenkoeken 
62 Met spek € 8,80
63 Met spek en ui € 9,50
64 Met spek, ui en ananas € 10,80
65 Met spek en kaas € 10,00
66 met spek, ui en kaas € 10,80
67 met spek, kaas en ananas € 11,25
68 met spek, ui, kaas en ananas € 11,95
69 met spek, champignons en kaas €  11,15
70 met spek, champignons, kaas
 en ananas € 12.35
71 met spek, kaas en tomaat € 10,80
72 met spek, kaas, tomaat en oregano € 11,35
73 met spek en champignons € 9,90
74 met spek, champignons en ananas €  11,15
75 met spek, champignons en ui € 10,60
76 met spek, champignons, ui en kaas € 11,85

kaas pannenkoeken 
77 Met kaas € 8,50
78 Met kaas en champignons € 9,50
79 Met kaas, ui en ananas € 10,40
80 Met kaas, ui, champignons 
 en ananas € 11,45
81 met kaas, tomaat, ui en ananas € 11,25
82 met kaas en tomaat € 9,30
83 met kaas, tomaat en ui € 10,00
84 met kaas, ui en champignons € 10,20

Pannenkoeken

boeren pannenkoeken 
85 boerenpannenkoek: spek, ham, 
 ui, champignons en ananas € 13,45
86 BOERENPANNENKOEK VLEESRAGOUT € 16,00
87 BOERENPANNENKOEK KIPPENRAGOUT € 16,00
88 BOERENPANNENKOEK MET KAAS € 14,45

ragout pannenkoeken 
89 met vleesragout € 10,20
90 met kippenragout € 10,20

ham pannenkoeken 
91 Met ham € 8,80
92 Met ham en ui € 9,50
93 Met ham en kaas € 10,00
94 Met ham, ui en kaas € 10,70
95 met ham, kaas en ananas € 11,25
96 met ham, kaas en tomaat € 10,80
97 met ham, kaas en champignons € 11,15
98 met ham, kaas, tomaat en oregano € 11,35
99 met ham, kaas, tomaat, ui, oregano € 12,05
100met ham, kaas, ui en oregano € 11,25
101met ham, champignons en ui € 10,60
102met ham,champignons, ui en kaas € 11,85
103met ham, ui en ananas € 10,80
104met ham, ui, kaas en ananas € 11,95
105met ham en champignons € 9,90
106met ham, champignons en ananas € 11.15
107met ham, champignons, kaas,ananas€12,35



Pannenkoeken

champignon pannenkoeken 
108met champignons € 8,30
109met champignons en ui € 9,00
110met champignons en ananas €  9,60

salami pannenkoeken 
111Met salami € 8,90
112Met salami en kaas € 10,10
113Met salami, kaas en oregano € 10,50
114Met salami, kaas en ananas € 11,35
115met salami, kaas en tomaat € 10,90
116met salami, kaas, tomaat 
 en oregano € 11,45
117met salami, champignons, kaas,
 ananas en oregano € 12,90
118met salami, champignons, ui, 
 tomaat, kaas en oregano € 14,40

Specials
119chorizopannenkoek met chorizo, geitenkaas en honing € 13,50

120mozzarellapannenkoek met mozzarella, tomaat, knoflook en verse basilicum € 13,50

121vispannenkoek met garnalen, gerookte zalm en paling € 14,50

122vegetarische pannenkoek met veel verse seizoensgroenten € 11,75

123Noorse pannenkoek met roomkaas, gerookte zalm, rucola, pijnboompitjes 
 en dilledressing € 14,50

124franse pannenkoek met spek, roombrie, appel, rucola, walnoten en honing € 14,85

125spaanse pannenkoek met tomaat, serranoham, rucola, zongedroogde 
 tomaatjes, pijnboompitten en kaas € 15,50

126hollandse pannenkoek met rookworst, zuurkool, spek,ui  en kaas, 
 geserveerd met piccalilly € 14,50

127mexicaanse pannenkoek met mexicaans gekruid gehakt, rode ui, maïs, jalapeños,
 tomaat, kaas, tortilla chips en guacomole  Tip! maak het af met een corona € 16,50



Nagerechten

kinderijsje
meeneembeker met ijs en slagroom € 5,00

ijs met slagroom  € 5,65

dame blanche
vanille ijs, warme chocoladesaus, 
slagroom en amandelschaafsel € 6,25

bananasplit
vanille ijs met banaan, chocolade-
saus, slagroom en amandelschaafsel € 6,75

coupe cerise
vanille ijs met rode kersen
en slagroom € 6,95

ananas royale
vanille ijs met ananas en slagroom € 6,50

coupe advocaat
vanille ijs, advocaat,
chocoladesaus en slagroom € 7,10

peche melba
vanille ijs met perziken, aardbeien-
saus en slagroom € 6,95

sorbet
vanille ijs met cocktailvruchtjes,
aardbeiensaus en slagroom € 6,50

coupe aardbeien*
vanille ijs, verse aardbeien,
en slagroom € 7,50

coupe uitwijk*
vanille ijs, verse vruchten
en slagroom € 8,75

portie poffertjes
met poedersuiker, bolletje ijs
en slagroom € 7,50

huisgemaakte apfelstrudel
met bolletje ijs en slagroom € 6,10

creme brulee*
custard creme met krokant laagje
van gekarameliseerde suiker € 7,00

* indien voorradig



Dorpsweg 136, 4655 AH De Heen
0167 - 560000

info@de-uitwijk.nl
www.pannenkoekenboerderijdeuitwijk.nl

www.de-uitwijk.nl

Binnenkort iets te vieren?
U kunt bij ons terecht voor al uw gelegenheden. 

We beschikken hiervoor over diverse ruimtes. 
Vraag naar de mogelijkheden en onze brochure.
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