
Heeft u een allergie of dieet? Meld het ons.
Graag houden wij daar rekening mee. 

‘t Pannekoekhuis is geopend van:
Dinsdag t/m zondag van 12.00 tot 20.00 uur.
‘s Maandags gesloten, behalve op feestdagen.

Gezien het karakter van ons bedrijf en de capaciteit
 van onze keuken, kunnen onderstaande gerechten 

slechts in beperkte mate c.q. aantallen 
geserveerd worden.

ONZE COFFEES

LUNCHGERECHTEN DRANKEN TOETJES

PLATE SERVICE

MENUKAART

Pannekoekhuis
Sturms

Elsterstraatweg 13
3922 GD Elst

Rundvleeskroketten met brood	 		€	8,25
Twee rundvleeskroketten met brood en boter 

Kaasomelet   €	8,25
met twee sneetjes brood met boter

Boerenomelet	 		€	8,75
Rijk	gevulde	omelet	met	spek,	ham,	kaas,	
ui,	champignons	en	paprika,	brood	en	boter

Panini Italiano	 		€	6,50
met	salami,	kaas,	paprika	en	curry

Panini Honolulu	 		€	6,50
met	ham,	kaas,	ananas	en	een	heerlijk	
fris	sausje

Panini Sweet banana   €	6,50
met	Nutella	en	banaan

Wiener schnitzel 	 		€	14,50
Schnitzel	met	frites	en	salade 

Huisgemaakte kipsaté		 		€	15,00
Kipsaté	met	frites,	salade,	atjar,	
gebakken	uitjes	en	kroepoek

Shoarma   €	14,50
Shoarma	met	frites,	salade	en	knoflooksaus

Rundvleeskroketten of frikandellen	 		€		9,75
Twee rundvleeskroketten of	twee	frikandellen
met	frites	en	appelmoes

Café	crème,	espresso	 €		2,50
Espresso Doppio ¤		3,75
Cappuccino,	koffie	verkeerd		 €		2,75
Latte	Macchiato	 €		3,25

Glas	thee	(verschillende	smaken)	 €		2,50	
Melk	 €		2,00
Chocomel	(koud	of	warm),	Fristi	 €		2,75

Flesje	Pepsi	cola,	Pepsi	Max	 €		2,50
Flesje	Sisi	sinas,	7Up	 €		2,50
Flesje	Sourcy	rood,	Sourcy	blauw	 €		2,50

Rivella	light		 €		2,60
Lipton-ice-tea,	Lipton-ice-tea	Green	 €		2,75

Royal	club	bitter	lemon,	Royal	club	tonic		 €		2,75
Royal	club	cassis,	appelsap	 €		2,75
Dubbel	Friss	appel/perzik		 €		2,75

Flesje	biologische	jus	d’orange	 €		2,85
Flesje	biologische	appelsap	(troebel)	 €		2,85
Flesje	biologische	appel-vlierbessensap	 €		2,85
Flesje	biologische	tomatensap	 €		2,85

Vers	geperste	jus	d’orange	 €		3,75

Glas	Gulpener	bier	van	het	fust	 €		2,90
Pul	Gulpener	0,5	Ltr	 €		5,60

Flesje	Gulpener	Bockbier	(	in	’t	Bock	seizoen) €		3,60
Flesje	Gerardus	Kloosterbier	 €		3,60
Flesje	Korenwolf	(witbier)	 €		3,60
Flesje	Palm	bier	 €		3,60

Flesje	Amstel	o,0%,	Amstel	radler	o,0%	 €		3,50

Rode	wijn,	witte	wijn	(droog	of	moezel)	 €		3,50
Rosé	 €		3,50
Sherry	(medium	of	droog)	 €		3,50
Port	(rood	of	wit)	 €		3,50
Martini	(rood	of	wit)	 €		3,50

Jonge jenever	 €		3,25
Vieux,	Berenburg,	Jägermeister	 €		3,25

Franse	cognac	 €		5,25
Diverse likeuren	 €		4,75

Coupe Soleil		 €		5,75
Roomijs	met	advocaat	en	slagroom	

Coupe Boerenjongens	 €		5,75
Roomijs	met	rozijnen	in	brandewijn	en	slagroom

Banaan Royal	 €		5,75
Roomijs	met	banaan,	chocoladesaus	en	slagroom

Peche Melba		 €		5,75
Roomijs	met	perzik,	saus	en	slagroom.	

Coupe Chocolade		 €		5,50
Roomijs	met	chocoladesaus	en	slagroom

Coupe Tante Toos		 €		5,75
Roomijs	met	advocaat,	chocoladesaus	en	slagroom

Coupe Stroopwafel	 €		5,75
Roomijs	met	stukjes	stroopwafel,	karamelsaus
en	slagroom

Vruchtensorbet	 €		5,75
Roomijs	met	fruit,	saus	en	slagroom

Vanillecoupe		 €		4,75
Roomijs	met	aardbeiensaus	en	slagroom. 

Churros met ijs en slagroom	 €		5,75
Warme	Spaanse	suiker/kaneelwafeltjes	
met	roomijs	en	slagroom

Coupe Cerise €		5,75
Vanille-roomijs	met	warme	kersen	en	slagroom

Chocoladecake	met	roomijs	en	slagroom	 ¤		5,75

Kinderijsje	 €		3,75
Vanille-roomijs	met	saus	en	slagroom

Irish Coffee	 €		6,50
Koffie	met	Ierse	whiskey	en	slagroom

French Coffee		 €		6,50
Koffie	met	Grand	Marnier	en	slagroom

Coffee 43	 €		6,50
Koffie	met	Licor	43	en	slagroom

Spanish Coffee		 €		6,50
Koffie	met	Tia	Maria	en	slagroom

Italian Coffee		 €		6,50
Koffie	met	Amaretto	Di	Saronno	en	slagroom

0318 471206
Volg ons op facebook

www.pannekoekhuissturms.nl

Prijzen inclusief bediening en btw.

De rekening wordt per tafel gepresenteerd.
Wilt u alstublieft aan de bar afrekenen?



Onze pannenkoeken worden ambachtelijk volgens 
traditioneel familierecept in de koekenpan gebakken!

Onze garnering is een schaaltje met ijsbergsla 
en rauwkost.

SOEPEN UIT DE INTERNATIONALE
KEUKEN

ZOETE
SPECIALITEITEN

HARTIGE
SPECIALITEITEN

KINDERGERECHTEN

BEREGOED MENU

ZOETE PANNENKOEKEN HARTIGE PANNENKOEKEN

Durft u eens iets nieuws te proberen? 
Iedere maand proberen wij u weer te verrassen.
Vraag het aan één van onze medewerkers, of kijk op 

de borden.

Groentesoep €  4,50
Tomatensoep €  4,50
Soep van de dag €  4,50

Poppejanssoep €  3,75
Een klein kopje soep voor onze jonge gasten

Portie stokbrood met kruidenboter €  4,75

Jip & Janneke pannenkoek  €  7,75
met zoet beleg (jam, chocopasta...en nog veel 
meer)  om je pannenkoek zelf lekker te versieren

Siepie pannenkoek €  7,25
met vruchtenhagel en poedersuiker

Takkie pannenkoek  €  7,75
met mandarijntjes en poedersuiker

Nutella-pannenkoek €  8,50
met Nutella en poedersuiker

Kinderplate  €  8,00
met een kroket of frikandel, frietjes en appelmoes

Beren zijn net als jij echte snoepers. Daarom hebben 
wij voor jou een speciaal berenmenu:

Je krijgt een pannenkoek in de vorm van een beer 
en daarbij een leuk cadeautje. Als toetje maakt de 
kok een lekker ijsje klaar. Dus……smullen maar!! € 10,00

Pannenkoek BBQ-Chicken € 13,50
Dit is een pannenkoek met kaas, paprika,
stukjes gekruide kip, mais, rode ui en bbq-saus.

Indische pannenkoek met saté €  13,50
Dit is een pannenkoek met huisgemaakte 
kipsaté, gegarneerd met atjar, gebakken uitjes
en kroepoek.

Egyptische pannenkoek met shoarma € 12,95
Dit is een pannenkoek gevuld met shoarma, 
een schaaltje knoflooksaus en een garnering.
 
Mexicaanse pannenkoek € 12,95
Dit is een kaaspannenkoek met een stoofpotje 
met chili (rundergehakt, kidneybonen, mais, 
paprika en champignons) en een garnering.

Pannenkoek Peking €  13,50
Dit is een naturel pannenkoek met daartussen 
stukjes gebakken kip met Chinese groenten 
in zoetzure saus en een garnering.

Pannenkoek Pulled Pork €  13,50
Dit is een naturel pannenkoek met heerlijk mals
langzaam gegaard varkensvlees, koolsalade, 
rode ui en bbq-saus.

Bourgondische pannenkoek €  12,95
Dit is een naturel pannenkoek met een stoofpotje 
kip-kerrieragout en een garnering.

Pannenkoek Milano €   11,95
Dit is een pannenkoek met salami, kaas, 
uitjes, paprika en oreganokruiden.

Pannenkoek Jamaica €  10,45
Dit is een pannenkoek met banaan en Nutella

Pannenkoek Shanghai €  12,95
Dit is een pannenkoek met spek, uitjes, 
paprika, ei, taugé en Spaanse pepers.

Pannenkoek Peach on the Beach € 10,45
met perzik en Grand Marnier
Geflambeerd aan tafel

Pannenkoek Dronken Banaan € 10,45
met banaan en rum of Pisang Ambon
Met rum wordt geflambeerd aan tafel

Frutti di Bosco pannenkoek €  11,95
met bosvruchten, vanille-roomijs en slagroom

Schwarzwalder pannenkoek €  11,95
met warme kersen, vanille-roomijs, 
chocoladevlokken, poedersuiker en slagroom

Boerenjongens pannenkoek €  11,95
met rozijnen in vanillebrandewijn en poedersuiker

Pannenkoek Florida € 11,95
met rozijnen, mandarijnen, poedersuiker 
en besprenkeld met marasquin

Boeren pannenkoek € 11,95
met ham, spek, uitjes, champignons en garnering

Betuwse pannenkoek  € 11,95
met spek, champignons, eieren en garnering

Amerongse pannenkoek  € 10,95
met ham, eieren en garnering

Gelderse pannenkoek € 11,95
met ham, kaas, salami en garnering

Seizoen pannenkoek € 11,95
met tomaat, uitjes, champignons en garnering

Pannenkoek Hawaii € 10,95
met ham, kaas en ananas

Pannenkoek naturel €  5,95
Pannenkoek met krenten €  7,45
Pannenkoek met rozijnen €  7,45
Pannenkoek met honing €  7,45

Pannenkoek met appel €  7,45
Pannenkoek met appel en kaneel €  7,45
Pannenkoek met appel en krenten €  8,95
Pannenkoek met appel en rozijnen €  8,95
Pannenkoek met appel en banaan €  8,95
Pannenkoek met appel en spek €  8,95

Pannenkoek met banaan €  7,45
Pannenkoek met banaan en kaneel €  7,45
Pannenkoek met banaan en krenten €  8,95
Pannenkoek met banaan en rozijnen €  8,95
Pannenkoek met banaan en kokos €  8,95
Pannenkoek met banaan en spek €  8,95

Pannenkoek met gember €  7,45
Pannenkoek met gember en appel €  8,95
Pannenkoek met gember en ananas €  8,95
Pannenkoek met gember en spek €  8,95
Pannenkoek met gember en kaas €  8,95

Pannenkoek met ananas €  8,95
Pannenkoek met ananas en krenten €  8,95
Pannenkoek met ananas en rozijnen €  8,95
Pannenkoek met ananas en spek €  8,95
Pannenkoek met ananas en kaas €  8,95

Pannenkoek met spek €  7,45
Pannenkoek met spek en kaas €  8,95
Pannenkoek met spek, ui en champignons € 10,45
Pannenkoek met spek, kaas en ham € 10,45
Pannenkoek met spek, kaas en uitjes € 10,45
Pannenkoek met spek, kaas en champignons € 10,45
Pannenkoek met spek, kaas en prei € 10,45
Pannenkoek met spek, kaas en paprika € 10,45
 
Pannenkoek met ham €  7,45
Pannenkoek met ham en kaas €  8,95
Pannenkoek met ham, ui en champignons € 10,45
Pannenkoek met ham, kaas en uitjes € 10,45
Pannenkoek met ham, kaas en champignons € 10,45
Pannenkoek met ham, kaas en prei € 10,45
Pannenkoek met ham, kaas en paprika € 10,45
 
Pannenkoek met salami €  7,45
Pannenkoek met salami en kaas €  8,95

Pannenkoek met kaas €  7,45
Pannenkoek met kaas en uitjes €  8,95
Pannenkoek met kaas en champignons €  8,95
Pannenkoek met kaas en paprika €  8,95
Pannenkoek met kaas, ui en champignons € 10,45

Pannenkoek met tomaat en kaas €  8,95
Pannenkoek met tomaat, spek en kaas € 10,45
Pannenkoek met tomaat, ham en kaas € 10,45
Pannenkoek met tomaat, uitjes en kaas € 10,45

TUSSENDOORTJE

PANNENKOEK VAN DE MAAND:
IEDERE MAAND WEER VERRASSEND ANDERS!

Lekker bij de borrel of als voorafje!

       Bitterballen      € 5,00 / € 7,50
       Portie bitterballen 9 of 15 stuks
      
       Nachos        €  5,75
       Tortillachips met kaas uit de oven 
       Geserveerd met twee dipjes (crème fraîche en chilisaus)
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