
Voorgerechten
Tomatensoep ............................................. 4,00
Champignon crème soep ....................... 4,00
Stokbrood (bruin of wit)
     met kruidenboter .............................. 3,50
Tappenade .................................................. 1,00

Kindermenu’s
Fricandel, frites, mayonaise en      
    appelmoes ............................................ 6,50
Kipnuggets, frites, mayonaise en 
     appelmoes .......................................... 6,50
Kroket, frites, mayonaise en 
     appelmoes .......................................... 6,50

Plategerechten
Plate Schnitzel, geserveerd met 
     champignon-roomsaus .................. 15,50
Plate saté van de haas, malse  
     varkenshaas sate met ananas 
     en kroepoek  ..................................... 16,50
Plate Fish & Chips, krokant 
     gebakken lekkerbek met 
     ravigottesaus  ................................... 14,50
Plate biefstuk, malse biefstuk 
     met gebakken champignon 
     en ui  ................................................... 17,50
Plategerechten worden geserveerd met 
friet en salade.

Lunchgerechten tot 16:00

Vers afgebakken 
broodjes
Ham ............................................................. 3,50
Kaas ............................................................. 3,50
Ham & kaas ............................................... 4,25
Salami ......................................................... 3,50
Hamburger met gebakken 
     champignons en ui  ........................... 6,25
Shoarma met sla & sausjes ................... 6,25
Hawai met ananas, ham en
     gesmolten kaas  ................................. 6,25

Soepen
Tomatensoep ............................................. 4,00
Champignon crème soep ....................... 4,00
Stokbrood (bruin of wit)
     met kruidenboter .............................. 3,50
Tappenade .................................................. 1,00

Tosti & uitsmijters
Tosti ham en kaas ................................... 3,50
Tosti Hawai................................................ 3,75
Uitsmijter met ham ................................ 5,25
Uitsmijter met kaas ................................ 5,25
Uitsmijter ham kaas ............................... 6,25

Skelterbaan
Achter ons Pannenkoekenhuus ligt een skelter
baan. Deze skelterbaan is voor uw kind vrij toe
gankelijk mits u in ons restaurant wat nuttigt en 
alleen dan, wanneer u een oogje in het zeil houdt 
en uw kind duidelijk maakt de skelters op een 
verantwoordelijke manier te gebruiken. Indien 
er ruw met de skelters wordt omgegaan dan zul
len wij helaas uw kind de toegang tot de skelters 
moeten ontzeggen en brengen wij u de eventuele 
schade aan de skelters in rekening. 

Vierhouten
Vierhouten (gemeente Nunspeet) is een dorp in 
de provincie Gelderland met 711 inwoners (1 jan. 
2007) Er zijn twee overleveringen hoe de naam 
Vierhouten (vroeger Vierholten) is ontstaan.
Een overlevering zegt dat Vierhouten is genoemd 
naar de vies bossen rondom het dorp, het Vier
houterbos, het Vreebos, het Elspeterbos en het 
Gortelsebos.
De andere overlevering zegt dat de naam afkom
stig is van de Nunspeter familie Vierhold die 

vroeger veel landerijen heeft gehad op de plaats 
waar Vierhouten nu ligt.
In de jaren 20 van de vorige eeuw, werden er 
in Vierhouten diverse villa’s en landhuizen ge
bouwd. De bekendste daarvan is ‘’Noorderheide’’ 
gebouwd door de bekende Rotterdamse havenba
ron van Beuningen. 

Pannenkoekhuus Likkepot
Pannenkoekenhuus ‘’Likkepot’’ is gevestigd aan 
de Elspeterbosweg 11 Vierhouten en is in om
streeks 1923 gebouwd. Van 1924 tot 1940, werd 
het pand bewoond door de familie Sto�er en was 
het plaatselijk postkantoortje in het pand geves
tigd. De heer Sto�er was tevens de postbode van 
Vierhouten. Na 1940, kwam het pand in handen 
van de familie De Valk. Zij begonnen in 1950, 
met de verkoop van ijs. Rond 1955, werd begon
nen met de verkoop van patat wat tevens de start 
van een cafetaria was die een toepasselijke naam 
kreeg ‘’De Valk’’. Rond 1982, werd de cafetaria 
in handen van de familie van Dijk. Die de cafeta
ria verbouwde en heropende op vrijdag 11 maart 
1988, onder de naam  Cafetaria ‘’De Linde’’. In 
1990, werd cafetaria ‘’De Linde gesloten en kwam 
met deze sluiting een eind aan de oudste cafeta
ria van Vierhouten. In december  1990, werd het 
pand overgenomen door de familie Kolstee. Zij 
verbouwden het tot het huidige pannenkoeken
restaurant met speeltuin, skelterbaan en klein 
dierenboerderij en noemde het ‘’Pannenkoeken
huus Likkepot’’. In 2003, verkocht de familie Kol
stee het pannenkoekenrestaurant aan Arjan Kijl
stra die tot op de dag van vandaag eigenaar en 
uitbater is van ‘’Pannenkoekenhuus Likkepot’’.
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