
Vruchten

AnAnAs pAnnenkoek | Suiker

BAnAAn pAnnenkoek | Suiker

WArme kersen pAnnenkoek | Geflambeerd 

Verse AArDBeien pAnnenkoek* | Suiker

Verse Vruchten pAnnenkoek* | Suiker

* Seizoensgebonden

Naturel

nAturel pAnnenkoek | Suiker

nAturel pAnnenkoek | Kaneel | Bruine suiker

nAturel pAnnenkoek | Jam

GemBer pAnnenkoek | Suiker

pAnnenkoek ‘BoerenjonGens’

Velpse liefDe
Krenten- en rozijnenpannenkoek | Likeur | Suiker

picheGru pAnnenkoek
Gemengde noten | Honing

Voorgerechten

pommeDori tomAtensoep*

Groentesoep*

*Voor De kleintjes

frAnse uiensoep

mosterDsoep | Spekjes | Crème fraîche | Bieslook

oVenVers BreekBrooD
Volkorenbrood | Aioli | Kerriemayonaise

oVenVers BreekBrooD
Volkorenbrood | Olijfolie | Zeezout | Roomboter

ZAlm crêpe
Crêpe gevuld met kruidenkaas, gerookte zalm. 
Geserveerd op een frisse salade vergezeld van

een mosterd dille saus.

De soepen worden geserveerd met brood en boter!

Voor de kleintjes tot 10 jaar

kinDerpAnnenkoek | Suiker

kinDerpAnnenkoek | Jam

kinDerpAnnenkoek | Kaas

kinDerpAnnenkoek | Krentjes | Suiker

kinDer AppelpAnnenkoek | Suiker

kinDer spekpAnnenkoek

kinDerpAnnenkoek | Banaan | Nutella

kinDerproeVerij
Kinderpannenkoek | Verse vruchten | Chocoladesaus
Banketbakkersroom | Marshmallows

Met ijs

Vers GemArineerDe AnAnAs pAnnenkoek
Mango-ijs | Maliburoom

VAnille roomijs pAnnenkoek
Warme kersen | Slagroom | Geflambeerd 

VAnille roomijs pAnnenkoek
Verse aardbeien* | Slagroom

* Seizoensgebonden

Specialiteiten

speciAliteit Den tol
Boerenpannenkoek spek | Ham | Salami
Champignons | Ui | Tomaat

sAlADe pAnnenkoek
Licht gekruide kip | Zongedroogde tomaatjes
Parmezaanse kaas | Zoete mosterddressing 

jApAnse pAnnenkoek*
Met heerlijke malse ossenhaas | Roergebakken verse 
groenten | Shiitake paddenstoelen in yakitori saus

roomBrie pAnnenkoek
Met walnoten | Honing | Rucola | Zongedroogde 
tomaten

moZZArellA pAnnenkoek
Een pannenkoek zoals de Italianen hem zouden 
bereiden; met mozzarella, olijven, zongedroogde 
tomaat, courgette, rode ui, pesto en verse 
tuinkruiden.

Gerookte ZAlm pAnnenkoek
Met gerookte zalm op een bedje van gemengde 
sla, vergezeld van een mosterd dille saus.

Verre neef
Kaas tomaat pannenkoek | Mexicaans gekruid gehakt

Appel GeitenkAAs pAnnenkoek
Appelpannenkoek | Noten | Geitenkaas | Rucola
Zongedroogde tomaatjes | Honing 

pAnnenkoek frAnse kAAs 
Noten pannenkoek geserveerd met drie soorten 
Franse kaas, een vijgenchutney, walnoten, rucola, 
zongedroogde tomaten.

cArpAccio pAnnenkoek 

Pannenkoek carpaccio van runderhaas 
Parmezaanse kaas | Heerlijke basilicum crème

De gevulde hap

honGAArse GoulAsh pAnnenkoek*
Gestoofde stukjes rundvlees volgens ouderwets 
Hongaars recept.

kip-cAjun pAnnenkoek*
Stukjes kipfilet met paprika op Mexicaanse wijze bereid, 
overgoten met een pittige Cajun-kruidensaus.

pilAV pAnnenkoek*
Lichtgebakken stukjes kipfilet bereid met paprika,
champignons, ui, perzik. Overgoten met een 
zoet-pittige pilavsaus.

BoerenDochter*
Ragoûtpannenkoek | Kip | Champignons

thAise pAnnenkoek*
Pannenkoek gevuld met overheerlijke pittige 
Thaise curry, bereid met kip en verse groenten.

eGyptische pAnnenkoek
Stukjes gekruid varkensvlees | Paprika |  Frisse sla
Knoflooksaus

VArkenshAAs pAnnenkoek*
Stukjes gebakken varkenshaas overgoten met een 
heerlijke peperroomsaus.

sAté pAnnenkoek*
Heerlijke pittig gekruide varkenshaas saté.
Nootjes | Kroepoek

pAnnenkoek met GAmBA’s*
Pannenkoek met overheerlijke gekruide gamba’s
in de wok bereid, met verse groenten en pittige saus.

Bovenstaande gerechten worden geserveerd 

met een frisse rauwkostsalade. Gerechten met * 

kunnen eventueel geserveerd worden met witte 

rijst i.p.v. een pannenkoek!

Kaas

kAAs pAnnenkoek | Paprikapoeder

kAAs pAnnenkoek | Geroosterde uitjes

kAAs Appel pAnnenkoek

kAAs AnAnAs pAnnenkoek

kAAs pAnnenkoek | Gember

kAAs chAmpiGnon ui pAnnenkoek
Tomaat | Chilisaus

hAm kAAs pAnnenkoek

hAm kAAs AnAnAs pAnnenkoek

hAm kAAs pAnnenkoek
Prei | Tomaat |  Paprikapoeder

spek kAAs pAnnenkoek | Geroosterde uitjes

spek kAAs tomAAt pAnnenkoek | Paprikapoeder

Pizza

kAAs pAnnenkoek
Paprikapoeder | Geroosterde uitjes | Tomaat
Italiaanse kruiden

hAm kAAs pAnnenkoek
Paprikapoeder | Geroosterde uitjes | Tomaat
Italiaanse kruiden

sAlAmi kAAs pAnnenkoek
Paprikapoeder | Geroosterde uitjes | Tomaat
Italiaanse kruiden

sAlAmi kAAs olijVen pAnnenkoek
Ui | Tomaat | Paprikapoeder | Italiaanse kruiden

Groente

rAuWkostsAlADe pAnnenkoek

chAmpiGnon ui pAnnenkoek

chAmpiGnon ui tomAAt pAnnenkoek

Groente pAnnenkoek
Champignon | Prei | Tomaat | Paprika 
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Hartige

spek pAnnenkoek

spek pAnnenkoek | Ui

spek pAnnenkoek | Appel

spek pAnnenkoek | Gember

spek pAnnenkoek | Salami | Ham

spek pAnnenkoek | Champignon | Ui

hAm pAnnenkoek | Champignon

hAm pAnnenkoek | Prei | Tomaat

Appel

Appel pAnnenkoek | Kaneel | Suiker

Appel pAnnenkoek | Kaneel | Bruine suiker

Appel pAnnenkoek | Ananas | Suiker

Appel pAnnenkoek
Krenten | Rozijnen | Kaneel | Suiker

Appel pAnnenkoek
Krenten | Rozijnen | Likeur | Suiker

Appel pAnnenkoek
Krenten | Rozijnen | Honing | Suiker

Appel pAnnenkoek | Banketbakkersroom 

De Bons pAnnenkoek
Appel pannenkoek | Gemengde noten | Honing

hArtenBreker
Appel pannenkoek | Krenten | Rozijnen  
Noten | Suiker | Geflambeerd

‘‘ Voor de lekkerste pannenkoeken 

ga je naar Den Tol! ‘‘
Heeft u een allergie? Meld het ons!
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