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       Wilt u meer weten over de Rheezerbelten? Kijk dan op   www.rheezerbelten.nl of volg ons op Facebook en Instagram.

Pannenkoeken

vegetarisch òf vegetarisch te maken

Eierpannenkoeken
Eierpannenkoek ( naturel )  € 6,25

Kinderpannenkoek
* Kinderpannenkoek naturel  € 4,25
* Kinderpannenkoek + 1 extra ingrediënt € 5,75
(alleen meegebakken ingrediënten mogelijk)  

Spekpannenkoeken
Spekpannenkoek  € 7,25
Spek-appelpannenkoek  € 10,00
Spek-ananaspannenkoek  € 10,00
Spek-champignonspannenkoek  € 10,00
Spek-uipannenkoek  € 10,00
Spek-kaaspannenkoek  € 10,00
Spek-hampannenkoek  € 10,00
Spek-worst ( salami ) pannenkoek  € 10,00
Spek-worst-hampannenkoek  € 12,75
Spek-kaas-champignons  € 12,75

Hampannenkoeken
Hampannenkoek  € 7,25
Ham-kaaspannenkoek  € 10,00
Ham-kaas-ananas pannenkoek € 12,75

Kaaspannenkoeken
Kaaspannenkoek  € 7,25
Kaaspannenkoek met paprikapoeder  € 7,50
Kaaspannenkoek met gember  € 10,00
Kaaspannenkoek met ananas  € 10,00
Kaaspannenkoek met tomaat  € 10,00
Kaaspannenkoek met ui € 10,00
Kaaspannenkoek met ui en paprika € 12,75
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Speciale - of dieetwensen? Voedselallergie?
Meld het ons! Wij besteden uiterste zorg aan uw speciale wensen. 
Zoals glutenvrij, sojavrij, eivrij, melkvrij, lactosevrij, notenvrij, suikervrij, 
maar ook andere wensen. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Vruchtenpannenkoeken
Appelpannenkoek  € 7,25 
Appelpannenkoek met kaneel  € 7,50
Appelpannenkoek met ananas  € 10,00
Appelpannenkoek met kaneel en rozijnen  € 10,25
Appelpannenkoek met honing  € 10,25
Perziken € 7,25 
Peren  € 7,25 
Ananas  € 7,25
Banaan  € 7,25
Rozijnenpannenkoek  € 7,25
Gemberpannenkoek  € 7,25

Streekspecialiteiten 

RHEEZER  € 15,50
pannenkoek met spek, ui, champignons en paprika
TIP: EXTRA LEKKER MET EXTRA INGREDIËNT KAAS!

DIFFELER  € 15,50
pannenkoek met boerenjongens en boerenmeisjes 
(rozijnen en abrikozen in vanille en brandewijn)
NOORD-OOSTER  € 12,50
een spekpannenkoek
met een gekruide omelet er tegenaan gebakken
HEEMSER  € 12,50  
een gemberpannenkoek
met een gekruide omelet er tegenaan gebakken 

Wereldspecialiteiten

PISA  € 15,50
pannenkoek met kaas, ui, champignons en tomaat
JERUZALEM  € 15,50
pannenkoek met shoarma.
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