Meesterlijke Pannenkoeken
Zoete pannenkoeken *** ook glutenvrij

KINDERMENU

Naturel***
Appel en kaneelsuiker***
Banaan
Ananas
Gember
Stel uw eigen pannenkoek samen. Prijzen per ingrediënt
Slagroom, rozijnen, chocoladesaus, vuurwerk
Appel, banaan, gember, ananas
Aardbeien, kersen, vers fruit

Pannenkoek in speciale vorm met
als toetje Balthazar’s ijsbeleving
Oliver Twist met boter,
poedersuiker en smarties

11,50

Pien met boter,
poedersuiker en smarties

11,50

MET één GOUDEN FLORIJN

6,95
9,45
9,45
9,45
9,75
1,75
2,50
3,75

IJs-pannenkoeken

DEZE IS 10 ZILVEREN FLORIJNEN WAARD
EN HEEFT 5 EURO WINKELWAARDE

Verse aardbeien*, roomijs, slagroom en poedersuiker
Appel, roomijs, slagroom en poedersuiker
Vers fruit, roomijs, slagroom en poedersuiker
Kersen, ananas, roomijs slagroom en poedersuiker
Banaan, chocoladesaus, roomijs en poedersuiker

KINDEREN T/M 12 JAAR KRIJGEN BIJ ALLE OVERIGE PANNENKOEKEN 4 ZILVEREN FLORIJNEN!

Koop leuke kadootjes met Dickens Florijnen.
Bekijk de kado’s in de winkel van Josephine
op de Dickens tablet.

Hartige pannenkoeken

Zoete kinderpannenkoeken (met 4 zilveren florijnen) *** ook glutenvrij
Naturel met boter en poedersuiker***
Appel en poedersuiker
Rozijnen en poedersuiker
Nutella***
Appel en rozijnen
Banaan en poedersuiker
Aardbeien* en poedersuiker***
Banaan en chocoladesaus

6,25
8,25
8,25
7,25
8,75
8,25
9,25
9,00

Poffertjes van grootmoeder met boter en poedersuiker (12 stuks)
Poffertjes van grootmoeder met aardbeien* en poedersuiker

5,45
9,45

14,45
13,45
13,45
13,45
13,45

*** ook glutenvrij

Spek***
Kaas***
Ham
Salami
Stel uw eigen pannenkoek samen. Prijzen per ingrediënt
Ui, tomaat, paprika, kappertjes, rozijnen
Appel, champignon, ananas, gember, olijven
Spek, kaas, ham, salami
Brie, geitenkaas, mozzarella, gerookte zalm

9,75
9,75
9,75
9,75
1,75
2,50
3,00
3,75

Wereldse pannenkoeken *** ook glutenvrij

Holland Huizer***
Pannenkoek met spek, uitjes, champignons, paprika, ham, ananas
en gegratineerd met kaas

15,25

Londen Theems
Pannenkoek met spek, uitjes, champignons, paprika, worstjes, tomaat
en gegratineerd met kaas

15,25

15,25

KINDERPANNENKOEKEN T/M 12 JAAR

Avontuur op de Nijl
Pannenkoek met de lekkerste shoarma, paprika, uitjes
gegratineerd met kaas en geserveerd met een romige knoflooksaus

Anders! (met 4 zilveren florijnen)

Avontuur met de Maya’s
Pannenkoek met gehakt vol tacokruiden, uitjes en maïs, tomaat
gegratineerd met kaas en geserveerd met tacosaus

15,25

Avontuur in Ile-de-France
Pannenkoek met brie en spek gegarneerd met pecannoten en rucola

15,25

Avontuur in de Loire (veg)
Pannenkoek met geitenkaas en appel gegarneerd met honing en rucola

15,25

Avontuur in de Archipel
Pannenkoek met kip in satésaus met een vleugje sambal
gegarneerd met kroepoek, atjar, gebakken uitjes en bakje satésaus

15,25

Avontuur in Noordelijke IJszee
Pannenkoek met gerookte zalm en kruidenkaas gegarneerd met
kappertjes en rucola

15,25

Avontuur in Noord-Italië (veg)
Pannenkoek Caprese, mozzarella, tomaat, basilicum en rucola

15,25

Hartige kinderpannenkoeken (met 4 zilveren florijnen)
Spek
Kaas
Spek en kaas
Ham en kaas

Tomatensoepje à la crème
Frites met kroket
Frites met frikandel
Frites met spareribs

Kindertoetjes (met 2 zilveren florijnen)

Balthazar’s ijsbeleving (in menu geen extra florijnen)
Zelf ijs maken en versieren
Flink ijs
Vanille-ijs met chocoladesaus, slagroom en hagelslag
Pien ijs
Aardbeien-ijs met spekjes en slagroom
Siem ijs
Vanille- en chocolade-ijs met snoepdecoraties
Toetje Oliver
Vers fruit met slagroom

8,45
8,45
9,45
9,45

5,25
8,25
8,25
10,45

3,95
4,95
4,95
5,50
5,50

DICKENS TABLET

Ontmoet Oliver en zijn bende. Speel samen spelletjes en maak
je eigen Dickens foto. Ontdek de schatkamer en snuffel door
de bibliotheek. Het kan allemaal!
LET OP! Gebruik van Dickens Tablets. Dickens brengt kosten in rekening bij moedwillige
beschadiging of vermissing. Tabletkosten € 450,-. Bij diefstal wordt altijd de politie ingeschakeld!

BEKIJK ONZE NAGERECHTEN
OP DE ANDERE ZIJDE
Heeft u een allergie? Vraag naar onze allergenenkaart!

* seizoensgebonden

