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VOOR- EN NAGERECHTEN 

Bij Pannenkoekenhuis het Wonderbos heeft u keuze uit verschillend voor- en nagerechten. 

Wat dacht u van French coffee met Grand Marnier en slagroom, Banaan Royal of Dame 

Blanche? 

 

VOORGERECHTEN 

De voorgerechten worden geserveerd met brood en knoflooksaus. 

1. TOMAAT -  BASILICUM SOEP 

      Klassiek bereid / gehaktballetjes / pesto. 4,95 

2. MONTEGRIJNS GOULASHSOEP  

     Rundvlees / paprika / tomaat / ui / knoflook. 6,50 

3. SALADE GEITENKAAS 

Warme geitenkaas uit de oven / aceto balsamico dressing / honing / 

appel / noten. 12,50 

4. SALADE KIP 

      Kip gemarineerd in ketjap manis, chili en sambal / geraspte kaas /     

      kerrie dressing. 10,95 

5.  favoriet  BROODPLATEAU met knoflooksaus, paprika dip en olijven (2-4 

pers) 5,25 

 

NAGERECHTEN 

Voor de kindernagerechten zie de kinderkaart. 

SPECIALE KOFFIE`S 

6. Irish coffee met Irish Whisky en slagroom 5,80 

7. French coffee met Grand Marnier en slagroom 5,80 

8. Spanish coffee met Tia Maria en slagroom 5,80 

9. Italian coffee met Amaretto en slagroom 5,80 

10. Bailey`s coffee met slagroom 5,60 

11. Ice coffee met ijs, koffie en slagroom 5,00 

 

DESSERTS 

12. Banaan Royal met banaan, ijs, chocoladesaus en slagroom 6,50 
13. Verse vruchten met slagroom 5,50 

14. Verse aardbeien met slagroom 5,50* 

15. Dame Blanche met ijs, chocoladesaus en slagroom 5,95 

16. IJs coupe met drie bollen ijs en slagroom 4,95 

17. Appelgebak met slagroom en chocoladesaus 3,50 

      Extra: Vanille-ijs 1,30 Slagroom 0,80 Chocoladesiroop 0,60 

     *Indien op voorraad. 

 

Bent u vegetariër? Vraag dan naar de vegetarische menukaart van Pannenkoekenhuis het 

Wonderbos. 
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KINDEREN tot 10 jaar 
Onze heerlijke pannenkoeken zijn geliefd bij groot en klein. Voor de kinderen serveren wij 

kinderpannenkoeken en kindermenu`s met een leuke verrassing. Kinderen worden altijd 

verrast met een leuke kleurplaat, kunnen in onze binnenspeelruimte spelen en schilderen aan 

de schildertafel. 

 

                            VOORGERECHTEN 

18. Tomatensoep 3,10 

 

NATUREL PANNENKOEKEN 

19. Kinderpannenkoek met poedersuiker 4,95 favoriet 

20. Kinderpannenkoek met kaneelsuiker 5,00 

21. Kinderpannenkoek met aardbeienjam 5,00 

22. Kinderpannenkoek met ahornsiroop 5,95 

23. Kinderpannenkoek met nutella 6,25 

Extra: Vanille-ijs 1,30 Slagroom 0,80 Chocoladesiroop 0,60 

 

FRUITPANNENKOEKEN 

24. Kinderpannenkoek met appel, rozijnen, krenten en poedersuiker 7,25 
25. Kinderpannenkoek met krenten, rozijnen en poedersuiker 6,25 

26. Kinderpannenkoek met appel en poedersuiker 6,50 

27. Kinderpannenkoek met banaan en poedersuiker 6,25 

28. Kinderpannenkoek met aardbeien en poedersuiker*  7,50 

Extra: Vanille-ijs 1,30 Slagroom 0,80 Chocoladesiroop 0,60 

*Indien op voorraad. 

 

FEESTPANNENKOEKEN 

29. Kinderpannenkoek met snoep, M&M`s (met pinda`s), spekjes en 

poedersuiker 7,95 favoriet 

Extra: Vanille-ijs 1,30 Slagroom 0,80 Chocoladesiroop 0,60 

 

 

           ALLERGENEN GECERTIFICEERD 
         Intolerantie of allergie? Meld het ons! 

 

 

 

Bent u vegetariër? Vraag dan naar de vegetarische menukaart van Pannenkoekenhuis het 

Wonderbos. 
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KINDEREN tot 10 jaar 
Onze heerlijke pannenkoeken zijn geliefd bij groot en klein. Voor de kinderen serveren wij 

kinderpannenkoeken en kindermenu`s met een leuke verrassing. Kinderen worden altijd 

verrast met een leuke kleurplaat, kunnen in onze binnenspeelruimte spelen en schilderen aan 

de schildertafel. 

 

HARTIGE PANNENKOEKEN 

30. Kinderpannenkoek met kaas 6,75 

31. Kinderpannenkoek met spek 6,75 

32. Kinderpannenkoek met kaas en spek 7,15 

 

KINDERMENU`S 

33. Kipnuggets met frietjes, appelmoes, frietsaus en ranja 6,50 

34. Frikandel met frietjes, appelmoes, frietsaus en ranja 6,50 

35. Fish & Chips met frietjes, appelmoes, frietsaus en ranja 7,95 

 

NAGERECHTEN 

36.  Kinderijsje met slagroom en chocoladesaus 3,50 

37. Kinderijs met snoep, spekjes, M&M`s met noten en slagroom 4,50 

38. Verse vruchten met slagroom 4,95 

39. Verse aardbeien met slagroom 4,95 

Extra: Vanille-ijs 1,30 Slagroom 0,80 Chocoladesiroop 0,60 

 

KINDERFEESTJES  

Vier je kinderfeestje bij Pannenkoekenhuis het Wonderbos.  

Heeft u iets te vieren? Pannenkoekenhuis het Wonderbos biedt u 

arrangementen op maat. Vraag naar de mogelijkheden. 

 

CADEAUBON PANNENKOEKENHUIS HET WONDERBOS 

Leuk om te krijgen, maar ook leuk om te geven. 

Een cadeaubon van Pannenkoekenhuis het Wonderbos is verkrijgbaar in 

elk gewenst bedrag. 

 
 

Houdt u van zoet? Op de volgende pagina vindt u heerlijke zoete pannenkoeken. 
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ZOETE PANNENKOEKEN 

 

NATUREL PANNENKOEKEN 

40. Naturel pannenkoek met poedersuiker 6,95 

41. Naturel pannenkoek met kaneelsuiker 7,25 

42. Naturel pannenkoek met gember 7,95 

43. Naturel pannenkoek met ahornsiroop 7,95 
     Extra: Vanille-ijs 1,30 Slagroom 0,80 Chocoladesiroop 0,60 

 

APPELPANNENKOEKEN 

44. Appel pannenkoek met poedersuiker 7,95  

45. Appel pannenkoek met kaneelsuiker 8,50 

46. Appel pannenkoek met gember 8,95 

47. Appel pannenkoek met honing 8,50 

48. Appel pannenkoek met walnoten en honing 9,50 

49. Appel pannenkoek met ananas en poedersuiker 10,50 

50. Appel pannenkoek met walnoten, krenten, rozijnen en kaneelsuiker 11,00 

     Extra: Vanille-ijs 1,30 Slagroom 0,80 Chocoladesiroop 0,60 

 

FRUITPANNENKOEKEN 

51. Ananas pannenkoek met poedersuiker 8,75 

52. Warme kersen pannenkoek met poedersuiker 9,25 favoriet 

53. Banaan pannenkoek met poedersuiker 8,95 

54. Banaan pannenkoek met nutella 9,95 

55. Aardbeien pannenkoek en poedersuiker* 10,25 favoriet 

     Extra: Vanille-ijs 1,30 Slagroom 0,80 Chocoladesiroop 0,60 

     *Indien op voorraad 

 

          PANNENKOEKEN SPECIALITEITEN ZOET 

56.  Aardbeien pannenkoek met poedersuiker, amandelschaafsel, vanille ijs, 

      slagroom en chocoladesaus 13,95*  

57.  Zoete Liefde pannenkoek met banaan, walnoten, slagroom, vanille-ijs,   

 poedersuiker en chocoladesaus 11,95 

58.  Schwarzwalder pannenkoek met warme kersen, chocoladesaus, slagroom    

      en vanille-ijs 12,50 favoriet 

59.  Appel pannenkoek met walnoten, krenten, rozijnen, kaneelsuiker en 

      honing 12,50 favoriet 

     Extra: Vanille-ijs 1,30 Slagroom 0,80 Chocoladesiroop 0,60 

     *Indien op voorraad 

 

 

Houdt u van hartig? Op de volgende pagina`s vindt u heerlijke hartige pannenkoeken en andere 

gerechten . 

Een smakelijk voorgerecht is 
altijd een goede start. 

Proef onze familiespecialiteit 
uit Montenegro.  

Goulashsoep 
6,50 



            Pannenkoekenhuis het Wonderbos| Loverensestraat 7 | 5266 AM Cromvoirt | 0411-608350 

★★★★★ 

GRATIS WIFI. WACHTWOORD: 0102EERK 
 

 

 

HARTIGE PANNENKOEKEN 
 

         KAASPANNENKOEKEN 

60. Kaas pannenkoek 7,50 

61. Kaas pannenkoek met paprika 8,50 

62. Kaas pannenkoek met champignons 8,95 

63. Kaas pannenkoek met gember 8,75 

64. Kaas pannenkoek met tomaat, pesto en rucola 9,25 favoriet 

65. Kaas pannenkoek met champignons, ui en paprika 10,95 

 

         HAMPANNENKOEKEN 

66. Ham pannenkoek met kaas 9,50  

67. Ham pannenkoek met champignons 8,95 

68. Ham pannenkoek met champignons en kaas 9,95 

69. Ham pannenkoek met kaas, champignons, paprika en ui 11,50 

 

SPEKPANNENKOEKEN favoriet 

70. Spek pannenkoek 8,25 

71. Spek pannenkoek met kaas 9,50 

72. Spek pannenkoek met ananas 9,50 

73. Spek pannenkoek met appel 9,50 

74. Spek pannenkoek met champignons 8,95 

75. Spek pannenkoek met champignons en kaas 10,00 

76. Spek pannenkoek met kaas, champignons, paprika en ui 12,50 

 

SALAMIPANNENKOEKEN Nieuw 

77. Salami pannenkoek met kaas 9,50 

78. Salami pannenkoek met champignons 8,95 

79. Salami pannenkoek met champignons en kaas 10,00 

80. Salami pannenkoek met kaas, champignons, paprika en ui 12,50 

 

     PANNENKOEKEN SPECIALITEITEN HARTIG kaas 

81. Nieuw Alpen pannenkoek met geitenkaas uit de oven, spek, appel, 

walnoten, cashewnoten en honing 15,00 

82. Alpen pannenkoek met geitenkaas uit de oven, spek, walnoten,   

cashewnoten en honing 13,95 favoriet 

83. Alpen pannenkoek met geitenkaas uit de oven, walnoten, cashewnoten, 

honing en aceto balsamico dressing 13,50 

84. Nieuw Brie pannenkoek met champignons, ui, paprika, rucola, jong 

belegen kaas, walnoten en cashewnoten 16,00 

85. Brie pannenkoek met spek, walnoten, cashewnoten en stroop 13,95  

 

Een smakelijk voorgerecht is 
altijd een goede start. 

favoriet 

Broodplateau met knoflooksaus, 

paprika dip en olijven (2-4 pers)  

5,25 



            Pannenkoekenhuis het Wonderbos| Loverensestraat 7 | 5266 AM Cromvoirt | 0411-608350 

★★★★★ 

GRATIS WIFI. WACHTWOORD: 0102EERK 
 

 

 

PANNENKOEKEN SPECIALITEITEN HARTIG vlees 

86. Boerenpannenkoek met spek, ham, champignons, ui, paprika   

     en kaas 13,50 favoriet 

87. Nieuw Salami pannenkoek met spek, ham, champignons, ui, paprika  

en kaas 15,00  

88. Balkan pannenkoek met gedroogd rundvlees, salami, kaas, ui,   

paprika, ajvar (paprika dip) en knoflooksaus 13,50 

89. Goulash pannenkoek met rundvlees, paprika, tomaat, ui, kaas,  

rucola en knoflook 13,50 

90. Oosterse pannenkoek met kipsaté, atjar, gebakken uitjes en  

     kroepoek 15,00 

91. Shoarma pannenkoek met shoarmavlees, paprika, ui, kaas, salade en  

knoflooksaus 12,95 

92. Pannenkoek met kipreepjes, kaas, cajunkruiden, ui, paprika, tortilla   

     chips en chilisaus 13,50                                                       

 

      HALF ZOETE – HALF HARTIGE PANNENKOEKEN 10,25 

       Kunt u niet kiezen tussen een zoete of een hartige pannenkoek? Dan hebben wij de      

       oplossing! Een pannenkoek met de ene helft zoet en de andere helft hartig. 

93. ½ pannenkoek met spek en kaas en ½ pannenkoek appel met   

kaneelsuiker  

94. ½ pannenkoek met spek en ½ pannenkoek met appel en poedersuiker 

95. ½ pannenkoek met kaas en ½ pannenkoek met appel en kaneelsuiker 
Extra: Vanille-ijs 1,30 Slagroom 0,80 Chocoladesiroop 0,60 

 

ANDERS DAN PANNENKOEK 

De hoofdgerechten worden geserveerd met salade en friet met frietsaus. 

96. Goulash. Onze familie specialiteit uit Montenegro met liefde bereid. 

Bereid met rundvlees / paprika / groente / kaas. 14,50 

97. Kipsaté  / pindasaus / atjar / gebakken uitjes / kroepoek. 13,50 

98. Fish & chips. Vers gebakken lekkerbekjes / remouladesaus. 12,95 

99. Vegetarische quiche. Geitenkaas / groente / knoflooksaus. 10,95 

100.Classic Beefburger favoriet / cheddar / bacon / burgersaus / uienringen /   

          sla / augurk. 13,50 

                     

FAMILIEDAG  

Heeft u iets te vieren? Pannenkoekenhuis het Wonderbos biedt u 

arrangementen op maat. Vraag naar de mogelijkheden. 

 

 

 

Bent u overgevoelig voor een bepaald ingrediënt? Meld het vooraf aan ons! Onze 

pannenkoekenbakkers doen graag hun best om hier rekening mee te houden. 
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LUNCH  

Lunchgerechten geserveerd tot 16:00 uur. 

 

BROODJES 

Keuze uit Italiaanse bol, wit of bruin brood. 

      

BROODJE GEITENKAAS  

Geitenkaas uit de oven / appel / noten / honing / aceto balsamico dressing / 

salade 

8,95 

 

      RUNDVLEESKROKETTEN favoriet 

Twee kroketten / grove mosterd / salade  

7,95 

 

  BROODJE KIP  

Kip gemarineerd in ketjap manis, chili en sambal / kerriedressing / salade 

8,50 

 

BURGERS 

 

   CLASSIC BEEFBURGER favoriet 

Beefburger / cheddar / bacon / burgersaus / uienringen / sla / augurk. 

Geserveerd met salade en friet met frietsaus. 

13,50 

 

SOEPEN 

Onze soepen worden huisgemaakt en geserveerd met brood en knoflooksaus. 

 

TOMAAT – BASILICUM SOEP 

Klassiek bereid / gehaktballetjes / pesto. 

4,95 

 

MONTEGRIJNS GOULASHSOEP 

Rundvlees / paprika / tomaat / ui / knoflook. 

6,50 

 

 

 

 

 

 Bent u vegetariër? Vraag dan naar de vegetarische menukaart van Pannenkoekenhuis het 

Wonderbos. 
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LUNCH 

Bekijk ook onze pannenkoekenkaart. 

 

SALADES 

Onze salades worden geserveerd met brood en knoflooksaus. 

 

SALADE KIP  

Kip gemarineerd in ketjap manis, chili en sambal / geraspte kaas / kerrie 

dressing. 

10,95 

 

SALADE GEITENKAAS  

Warme geitenkaas uit de oven / aceto balsamico dressing / honing / appel / 

noten. 

12,50 

 

PANINI 

 

PANINI  

Uit de oven met ham / kaas / ui / tomaat / pesto / salade 

6,50 

 

WARME GERECHTEN 

De warme gerechten worden geserveerd met salade en friet met frietsaus. 

 

KIPSATÉ  

Kipsaté / pindasaus / kroepoek / atjar / gebakken uitjes. 

13,50 

 

VEGETARISCHE QUICHE 

Geitenkaas / groente / knoflooksaus.  

10,95 

 

GOULASH onze familie specialiteit uit Montenegro met liefde bereid  

Bereid met rundvlees / paprika / groente / kaas.   

14,50 

 

WINACTIE 
Wij geven 12 diners gratis weg. Deel een mooie foto van uw bezoek op ons 

Facebook of GooglePlus fanpage en maak kans op een gratis diner voor 4 
personen. 

 

Bent u overgevoelig voor een bepaald ingrediënt? Meld het vooraf aan ons!   

Onze pannenkoekenbakkers doen graag hun best om hier rekening mee te houden. 


