Lekker na de pannenkoeken....
Desserts

Dame Blanche 					€ 6,50
Vanille roomijs met warme chocoladesaus,
slagroom en amandelschaafsel
Coupe aardbeien* 				
€ 7,25
Verse aardbeien, vanille roomijs,
huisgemaakte vruchtensaus en slagroom
Chocolate dreams 				
€ 6,50
Chocolade dessert met chocolade ijs,
straciatella ijs, witte chocolade crunch, bueno,
chocoladesaus slagroom en crispearls
Toffee-noisette 				€ 7,50
Vanille roomijs, kaneel ijs, gekarameliseerde
hazelnoten, toffee-karamel en slagroom
Huisgemaakte chocolademousse 		
€ 6,25
Met karamelsaus en slagroom
Huisgemaakte chocolade arretjescake 		
€ 6,50
met chocolade ijs en slagroom
Laarbeeks weckpotje				€ 6,25
Vanille roomijs, kaneel ijs, kersen en slagroom
Verse aardbeien met slagroom* 		
€ 6,50
IJscoffee 					€ 6,25
Koffie met 3 bolletjes vanille roomijs en slagroom
Gewoon... lekker 				
€ 9,50
Koffie, cappuccino of thee met een Brabants Bont
koffielikeur, chocolademousse, een bolletje vanille
roomijs, karamelsaus en slagroom.

Kijk op onze drankenkaart voor een
heerlijke kop koffie of thee.

Gewoon....

kinderdesserts

Vanille roomijs met chocoladesaus 		
€ 3,85
met slagroom en chocoladesuiker		
Vanille roomijs met huisgemaakte
vruchtensaus 					€ 3,85
met slagroom en discodip 			
Smurfen ijs met discodip 			
€ 3,85
en slagroom 						
Dieren beker					€ 5,50
Een leuke dieren beker die je mee naar
huis mag nemen met huisgemaakt sorbetijs
van fruit uit de streek 					

onze menukaart
PANNENKOEKENHUIS

Voorge
kinderp

nkoeken
kersen

banaan - appel - spek - perzik

ham - salami - shoarma

pizza pannenkoek - ananas
rozijnen - vers fruit - spek

vis - nagerechten - kaas - ham
en natuurlijk diverse drankjes....
Wij wensen u smakelijk eten!

Gewoon....
Kinderen krijgen bij een voor- en nagerecht 2 muntjes
en bij een hoofdgerecht 4 muntjes. In Pluk’s tovertuin
kan je met je muntjes een kadootje kopen!

Tomatensoep met balletjes 			
€ 3,50
Aspergesoep * met ham en ei 			
€ 3,75
Erwtensoep * rijkelijk gevuld met vlees en worst € 4,00
Uiensoep met croutons				€ 3,75
* Seizoensgebonden

Kinderpannenkoeken
1)
2)
3)
4)

Kinderpannenkoek naturel 			
Kinderpannenkoek met kaneelsuiker 		
Kinderpannenkoek met Nutella 		
Kinderpannenkoek met huisgemaakte
aardbeien jam 				
5) Kinderpannenkoek met spek 		
6) Kinderpannenkoek met spek en kaas
7) Kinderpannenkoek met rozijnen 		
8) Kinderpannenkoek met kaas 		
9) Kinderpannenkoek met appel 		
10) Kinderpannenkoek met appel en spek
11) Kinderpannenkoek met aardbeien* 		
12) Kinderpannenkoek met banaan 		
13) Kinderpannenkoek met kersen 		
14) Kinderpannenkoek met ham en kaas 		
15) Poffertjes (12x) met roomboter
en poedersuiker 				
				

Kindermenu

€ 5,75
€ 5,75
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,75
€ 7,75
€ 6,75
€ 7,50
€ 7,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 7,55
€ 7,55
€ 8,25
€ 7,75

* Seizoensgebonden

Pleun’s XS burger 				
Heerlijke runderhamburger met augurk
en tomatenketchupgeserveerd met
dikke frieten, appelmoes en mayo
Dubbel XS burger meerprijs 			
Kinderfriet met frikandel en mayo		
Kinderfriet met kroket en mayo 		
Kinderfriet met kaassouffle en mayo 		

voorgerechten

Runder carpaccio
voorgerecht € 10,75
met pijnboompitjes, spekjes,
maaltijd € 18,00
parmezaan snippers en pesto dressing
				

*Seizoensgebonden

salades

kindervoorgerechten

				

Hmmmmmm....

Salade Pluk
voorgerecht
Salade met gegrilde kip, spekjes,
pijnboompitjes, ananas en 			 maaltijd
kerrie dressing 				
Salade geitenkaas
voorgerecht
Salade met lauwwarme geitenkaas,
spek, gebakken peer, komkommer,		 maaltijd
walnoten, pijnboompitjes en bloemenhoning
Salade scampi
Salade met scampi’s, komkommer,
		
voorgerecht
tomaat, pijnboompitjes, croutons,
maaltijd
kappertjes, een frisse dressing en
piri-pirisaus

€ 9,50
€ 14,50
€ 9,50
€ 14,50
€ 11,75
€ 17,00

pannenkoeken

20) Naturel 					€ 7,25
21) Kaneelsuiker 				
€ 7,25
22) Vanille roomijs en slagroom 			
€ 10,75
23) Vanille roomijs, slagroom en kaneelsuiker
€ 10,75
24) Roomboter 					€ 7,75
25) Roomboter en kaneelsuiker 			
€ 7,75
26) Huisgemaakte aardbeienjam 		
€ 8,20
27) Honing 					€ 8,20
28) Gember 					€ 8,75
29) Nutella 					€ 8,50

€ 2,75
€ 6,25
€ 6,25
€ 6,25

Brood met drie soorten dips		
€ 4,85
Gewoon... lekker samen genieten
Een plank vol lekkernijen: Nacho’s
gegratineerd met kaas geserveerd met tacosaus,
ovenvers Pluk broodje met kruidenboter
en hotwings met piri-pirisaus 			
€ 15,25
Tomatensoep met balletjes en croutons
€ 5,00
Licht gebonden aspergesoep * met ham en ei € 5,25
Hollandse uiensoep gegratineerd met kaas
€ 5,25
Erwtensoep * rijkelijk gevuld met vlees en worst € 5,50
Pasteitje 					€ 7,00
keuze uit: kipchampignon-ragoût,
champignon-ragoût of runderchampignon-ragoût

30) Appel 					€ 9,35
31) Appel en kaneelsuiker 			
€ 9,35
32) Appel, vanille roomijs en slagroom 		
€ 12,85
33) Appel, vanille roomijs, slagroom
en kaneelsuiker 				
€ 12,85
34) Appel en ananas 				
€ 11,35
35) Appel, ananas, vanille roomijs en slagroom € 14,85
36) Appel en banaan 				
€ 11,35
37) Appel, banaan en kaneelsuiker 		
€ 11,35
38) Appel, banaan, vanille roomijs en slagroom € 14,85
39) Appel, banaan, vanille roomijs, slagroom
en kaneelsuiker 				
€ 14,85
40) Appel en kersen 				
€ 12,50
41) Appel, kersen en kaneelsuiker		
€ 12,50
42) Appel, kersen, vanille roomijs en slagroom € 16,00
43) Appel en rozijnen 				
€ 11,00
44) Appel, rozijnen en kaneelsuiker		
€ 11,00
45) Appel, rozijnen, vanille roomijs, slagroom
en kaneelsuiker 				
€ 14,50
46) Appel, rozijnen, banketbakkersroom
en kaneelsuiker 				
€ 13,25

pannenkoeken met kersen
61) Kersen en kaneelsuiker 			
62) Kersen, vanille roomijs en slagroom 		
63) Kersen en ananas 				
64) Kersen, ananas en kaneelsuiker			

pannenkoeken met banaan
71) Banaan en kaneelsuiker			
72) Banaan, vanille roomijs, slagroom
en kaneelsuiker 				
73) Banaan, chocoladesaus, vanille roomijs
en slagroom 				
74) Banaan en ananas				
75) Banaan, ananas, vanille roomijs en slagroom
76) Banaan, banketbakkersroom en kaneelsuiker

€ 9,50
€ 13,00
€ 14,25
€ 11,75
€ 15,25
€ 11,75

pannenkoeken met rozijnen
80) Rozijnen 					€ 9,00
81) Rozijnen en kaneelsuiker 			
€ 9,00
82) Rozijnen, vanille roomijs en slagroom
€ 12,50
83) Rozijnen, vanille roomijs,
slagroom en kaneelsuiker 			
€ 12,50
84) Rozijnen, banketbakkersroom en
kaneelsuiker 				
€ 11,25

pannenkoeken blauwe bessen
95) Blauwe bessen en poedersuiker 		
96) Blauwe bessen, poedersuiker,
vanille roomijs en slagroom 			
97) Blauwe bessen, poedersuiker,
banketbakkersroom en slagroom 		

€ 11,25
€ 14,75
€ 13,00

			

pannenkoeken met ananas

pannenkoeken met appel
€ 8,25

65) Kersen, ananas, vanille roomijs,
slagroom en kaneelsuiker 			
€ 15,75
66) Kersen, banketbakkersroom en kaneelsuiker € 12,75

€ 10,50
€ 14,00
€ 12,25
€ 12,25

105) Ananas 					€ 9,50
106) Ananas, vanille roomijs en slagroom
€ 13,00
107) Ananas en banketbakkersroom		
€ 11,75

€ 11,00
€ 14,50
€ 13,25

*Seizoensgebonden

pannenkoeken met spek

pannenkoeken met ham

140) Ham en kaas 				
141) Ham, ui en kaas 				
142) Ham, kaas en ananas 			
143) Ham, champignons en ui 			
144) Ham, champignons en ananas 		
145) Ham, kaas, tomaat, ui en Italiaanse kruiden
146) Ham, kaas, tomaat en Italiaanse kruiden
147) Ham, kaas, ui en Italiaanse kruiden 		
148) Ham, champignons, ui en kaas 		
149) Ham, ui, kaas en ananas 			
150) Ham, champignons, kaas en ananas

pannenkoeken met salami
161) Salami en kaas				
162) Salami, kaas en Italiaanse kruiden 		
163) Salami, kaas en ananas 			
164) Salami, kaas, tomaat en Italiaanse kruiden
165) Salami, kaas, ui, champignons, paprika,
tomaat en Italiaanse kruiden

€ 10,75
€ 13,50
€ 14,25
€ 13,00
€ 12,75
€ 13,25
€ 11,00
€ 13,25

€ 11,25
€ 11,75
€ 12,75
€ 10,75
€ 12,25
€ 12,75
€ 12,25
€ 11,75
€ 12,75
€ 13,25
€ 14.00

€ 11,50
€ 11,50
€ 13,00
€ 13,00
€ 13,75

pannenkoeken met shoarma

170) Shoarma 					€ 13,50
171) Shoarma en kaas				
€ 15,50
172) Shoarma, paprika en champignons 		
€ 15,00
173) Shoarma, paprika, champignons en kaas
€ 17,50
Shoarma pannenkoeken worden geserveerd met een
cocktail, Chili en knoflooksausje en een frisse salade

pannenkoeken met aardbeien*
110) Verse aardbeien 				
111) Verse aardbeien, vanille roomijs,
slagroom en poedersuiker 			
112) Verse aardbeien en banketbakkersroom

126) Spek, champignons en ui 			
127) Spek, ui, kaas en ananas 			
128) Spek, champignons, kaas en ananas
129) Spek, champignons, ui en kaas 		
130) Spek, ham en kaas				
131) Spek, ham, ui en kaas 			
132) Spek en gember 				
133) Spek, appel en kaas 			

Kei lekkere pannenkoeken!

115) Spek 					€ 9,50
116) Spek en appelstroop 			
€ 9,50
117) Spek en ui 					
€ 10,00
118) Spek, ui en ananas 				
€ 11,75
119) Spek en kaas 				
€ 11,75
120) Spek, ui en kaas 				
€ 12,25
121) Spek en appel 				
€ 11,50
122) Spek, appel en rozijnen 			
€ 13,75
123) Spek, kaas en ananas 			
€ 13,25
124) Spek, champignons en kaas 		
€ 12,75
125) Spek, champignons en ananas 		
€ 12,50

pannenkoeken met kaas

180) Kaas 					€ 9,50
181) Kaas en ananas 				
€ 11,75
182) Kaas, ui en ananas 				
€ 12,25
183) Kaas, tomaat en ananas 			
€ 12,25
184) Kaas, champignons en ananas 		
€ 12,75
185) Kaas, ui, champignons en ananas 		
€ 12,75
186) Kaas, ui, champignons, paprika,
tomaat en italiaanse kruiden 		
€ 13,25

pizza pannenkoeken

210) Pizza pannenkoek Margarita 		
€ 11,00
Met kaas, tomatensaus en Italiaanse kruiden
211) Pizza pannenkoek Bolognese
€ 14,50
Met gehakt, champignons, paprika, kaas,
tomatensaus en Italiaanse kruiden
212) Pizza pannenkoek Salami 			€ 14,50
Met salami, kaas, paprika, champignons,
tomatensaus en Italiaanse kruiden
213) Pizza pannenkoek Tonijn 			
€ 14,75
Met tonijn, kaas, ui, champignons,
tomatensaus en Italiaanse kruiden
214) Pizza pannenkoek Hawaï 			€ 14,50
Met ham, kaas, ananas, tomatensaus en
Italiaanse kruiden
215) Pizza pannenkoek Mozzarella 		
€ 14,50
Met mozzarella, tomaat, spek,
rucola en pestodressing

De wereld rond

230) Mexicaanse pannenkoek 			€ 16,75
Met champignons, paprika, mais,
een potje Chili con carne
en een frisse salade
231) Hongaarse pannenkoek 			€ 16,75
Met paprika, champignons,
een potje pikante goulash
en een frisse salade
232) Amerikaanse pannenkoek 		
€ 16,75
Met gehakt, kaas, mais, tomaat, ui,
cajun kruiden met taco-saus
en een frisse salade
233) Franse pannenkoek 			
€ 17,25
Met brie, champignons, walnoot,
vijgencompote en een frisse salade
234) Chinese pannenkoek 			€ 15,50
Met een potje kipsaté, atjar en kroepoek
235) Griekse pannenkoek 			€ 17,50
Met gyros, groene pepertjes, olijven,
feta kaas, rode ui, knoflooksaus
en een frisse salade
236) Chili kip pannenkoek 			
€ 17,00
Met cajun gekruide kipreepjes, ananas, paprika
ui, groene pepertjes, piri-pirisaus
en een frisse salade
237) Duitse pannenkoek 			€ 17,75
Met Grillwurstel, ui, ham, spek, 2 spiegeleieren,
curry kruiden, mosterdsaus en een frisse salade

pannenkoeken met vis

205) Gerookte zalm, prei, champignons en kaas € 16,25
206) Gerookte zalm en brie 			
€ 17,00
207) Brabantse Gamba pannenkoek 		
€ 18,75
Gebakken gamba’s, courgette, uien, paprika,
verse bladspinazie, kaas, Provençaalse kruiden,
een knoflook-Chilisausje en een frisse salade
			

Speciaal dieet of allergie?
Geef dit door aan de bediening!

pannenkoeken met ragout

240) Pannenkoek met champignons, 		
€ 13,50
potje runder ragoût en een frisse salade
241) Pannenkoek met champignons, 		
€ 13,50
potje kip ragoût en een frisse salade
242) Pannenkoek met champignons, 		
€ 13,50
potje champignon ragoût en een frisse salade

Gewoon.... aanraders

250) Boerenpannenkoek			€ 16,50
Met spek, ham, uien, champignons,
prei, tomaat, kaas, gekookt ei en appelstroop
251) Notenpannenkoek 			
€ 16,75
Met gemengde noten, appel,
rozijnen, kaneel ijs en slagroom
252) Pannenkoek frikandel speciaal 		
€ 12,25
Met frikandel, ui, mayonaise en curry
253) Toffee-Noisette pannenkoek 		
€ 16,50
Met appel, overgoten toffee-karamel,
gesuikerde hazelnoten, kaneel ijs en slagroom
254) Carpaccio pannenkoek 			€ 17,50
Met runder-carpaccio, spek, rucola,
pijnboompitjes, Parmezaan snippers
en een vleugje truffel-olie
255) Geitenkaas pannenkoek			€ 17,00
Met geitenkaas, spek, peer,
walnoten en bloemenhoning
256) Western-BBQ pannenkoek 		
€ 18,00
Met huisgemaakte pulled pork, paprika, pepertjes,
rode ui, bosui, Cheddar cheese, overgoten met
BBQ-saus volgens Pluk`s receptuur 		
257) Nacho-cheese pannenkoek		
€ 15,25
Met gehakt, rode ui, pepertjes, nacho-chips, kaas,
tacosaus, cajunkruiden en een frisse salade
258) Pannenkoek stoofvlees			
€ 17,00
Met ui, champignons en spek. Geserveerd met
een potje huisgemaakte runderstoofvlees.

Gewoon.... effe geen pannenkoek

Onderstaande gerechten worden geserveerd met
cajun gekruide dikke frieten en een frisse salade.
Pleun’s XXL burger 				€ 18,75
Mega burger met sla, augurken, gebakken spek, uien,
tomaat, champignons en een heerlijke hamburgersaus
Double XXL burger meerprijs 			
€ 5,50
Schnitzel* 					€ 16,50
Twee kipspiezen* 				€ 17,50
Twee varkenshaasspiezen* 			€ 18,50
Twee gambaspiezen met aioli 			€ 19,00
* Keuze uit peper-roomsaus, champignon-wijnsaus,
jägersaus, stroganoffsaus of satésaus.
De schnitzel en spiezen worden geserveerd
op een bedje van roerbakgroente.

