
Welkom 
Wij bestaan al meer dan twintig jaar en gaande
weg in de jaren is ons ‘’Pannenkoekenhuus’’ een 
begrip geworden. Veel gasten mochten wij inmid
dels ontvangen, gasten met bekende namen en 
met minder bekende namen, zelfs kregen wij ko
ninklijk bezoek. Maar ach wat zeggen namen. Het 
gaat om het aangenaam verblijf, plezier en tevre
denheid en dat moet  voor iedereen gelijk zijn. 
Trots zijn wij op deze menukaart die bevestiging 
is van onze kwaliteit. Maar deze menukaart is 
meer, veel meer. Het geeft interessante informa
tie over de pannenkoek, Vierhouten en de histo
rie van ‘’Likkepot’’.

De pannenkoek
De pannenkoek is een oeroude lekkernij en een 
feest voor zowel jong als oud. De eerste vermel
dingen van pannenkoeken zijn te vinden in China 
en Nepal. Het recept werd in de 12e eeuw door 
kruisvaarders meegenomen naar Europa. Het 
hoofd ingrediënt was boekweit (een inheems 
graan dat groeit op schrale grond en onder droge 
omstandigheden) wat veel in China werd ver
bouwd. Het oude recept bestond uit boekweit, 
water, melk, gesmolten boter en een vleugje 
bloem. Tegenwoordig wordt veelal tarwebloem 
gebruikt, samen met eieren, melk en een klein 
beetje zout. Daarnaast hebben pannenkoekenhui
zen hun geheime ingrediënt(en) die zij toevoegen 

aan hun pannenkoek. De pannenkoek behoort tot 
het oudste gerecht van de wereld. In de voor
historie werd graan, tarwe, gierst, en boekweit, 
met behulp van stenen gemalen en met water tot 
mengsel geroerd. Als dit mengsel op hete steen 
gebakken werd ontstond er een platte koek. Die 
als een soort brood gegeten werd. Al gauw ont
dekte men dat door toevoeging van eieren het 
mengsel lekkerder smaakte. Zo had ieder land en 
iedere streek zijn eigen pannenkoek. Het basis
mengsel bestond altijd uit meel, eieren, zout, en 
een vloeistof in de vorm van melk of water. Daar 
werd dan aan toegevoegd, ingrediënten die pan

maakte. 

Kinderpannenkoeken
Altijd met verrassing
Naturel ........................................................ 5,00
Appel ........................................................... 6,50
Spek ............................................................. 6,50
Kaas ............................................................. 6,50
Likkepot...................................................... 7,50
     (snoep, jam, hagelslag en
      chocoladevlokken)

Spekpannenkoeken
Spek ............................................................. 8,00
Spek – kaas ............................................... 8,50
Spek – appel ............................................. 8,50
Spek – rozijnen ........................................ 8,50
Spek – champignons ............................... 8,50
Spek – kaas – ananas ............................. 9,00
Spek – kaas – champignons ................. 9,00
Spek – kaas – appel ................................ 9,00
Spek – appel – rozijnen ......................... 9,00
Spek – kaas – champignons –
     paprika en ui  ..................................... 9,50

Fruitpannenkoeken
Appel ........................................................... 7,50
Ananas ........................................................ 7,50
Peer ............................................................. 7,50
Gember ....................................................... 7,50
Rozijnen ..................................................... 7,50
Appel – rozijnen ...................................... 8,00
Ananas – slagroom .................................. 8,00
Peer – slagroom ....................................... 8,00

Kaaspannenkoeken
Kaas ............................................................. 7,50
Kaas – appel ............................................. 8,00
Kaas – ananas .......................................... 8,00
Kaas – gember .......................................... 8,00
Kaas – champignons ............................... 8,00
Kaas – champignons – 
     paprika en ui  ..................................... 8,50

Hampannenkoeken
Ham ............................................................. 7,50
Ham – kaas ................................................ 8,00
Ham – kaas – ananas ............................. 8,50
Ham – kaas – champignons .................. 8,50
Ham – kaas – champignons -
     paprika en ui  ..................................... 9,00

Salamipannenkoeken
Salami ......................................................... 8,00
Salami – kaas ........................................... 8,50
Salami – kaas – champignons –
     paprika en ui  ..................................... 9,00

Speciale pannenkoeken
Pannenkoek spek ui ei ........................... 9,50
Pannenkoek rozijnen 
     geflambeerd met rum ...................... 9,50
Pannenkoek wild ragout ...................... 10,50
Pannenkoek shoarma Hawaï
     shoarma ananas 
     gegratineerd met kaas .................. 12,50
Pannenkoek Gyros Hawaï
     gyrosvlees ananas 
     gegratineerd met kaas .................. 12,50
Pannenkoek Hawaï 
     pikant salami ananas
     gegratineerd met kaas .................. 10,25
Pannenkoek Hawaï speciaal 
     ham appel ananas 
     gegratineerd met kaas .................. 11,00
Pannenkoek Hawaï extra 
     ham ananas perzik 
     gegratineerd met kaas .................. 11,00
Boerenpannenkoek met ham, 
     kaas, spek, salami, 
     champignons, paprika en ui  ........ 11,50
Pannenkoek walnoten peer 
     en honing  ........................................... 9,50
Pannenkoek walnoten peer 
     en chocoladesaus ............................. 9,50
Pannenkoek boerenjongens
     rozijnen en rum  ................................ 9,00
Pannenkoek shoarmavlees 
     met knoflook en cocktailsaus  ..... 11,50
Pannenkoek shoarmavlees kaas 
     met knoflook en cocktailsaus  ..... 12,00
Pannenkoek shoarmavlees met uien      
     champignons knoflook
     en cocktailsaus  ............................... 12,00
Pannenkoek Gyrosvlees met 
     tjatsjikisaus  ..................................... 11,50
Pannenkoek Gyrosvlees kaas 
     met tjatsjikisaus  ............................. 12,00
Pannenkoek Gyrosvlees met uien      
     champignons en tjatsjikisaus  ..... 12,00

Zelf een idee? 
Staat uw favoriet er niet bij? Gewoon 
vragen. Wellicht hebben we het in huis!
Naturel pannenkoek ................................ 5,00

Wij maken ook gluten- of lactosevrije 
pannenkoeken!

Pannenkoeken


