Specialiteiten:
Pannenkoek a la Guyana: meegebakken banaan,
oranje curaçao

Pannenkoek Rhodos: spinazie, feta, walnoten,
knoflookolie

Broodjes : Keuze uit wit of donker tot 16:30:

PANNENKOEKENHUIS „ DE WITTE SWAEN ”
DORPSSTRAAT 11 – 13

TELEFOON 020 – 4031525

toefjes slagroom

€ 11,95

Kinderpannenkoek Suiker / Stroop

€ 5,95

Pannenkoek Naturel Suiker / Stroop

€ 6,75

Pannenkoek Spek

€ 8,95

Pannenkoek Appel

€ 8,95

Pannenkoek Kaas

€ 8,95

Pannenkoek Rozijnen
Pannenkoek Ham

Pannenkoek Gember
Pannenkoek Ananas

Pannenkoek Banaan
Pannenkoek Kersen

Pannenkoek Spek -Appel
Pannenkoek Spek -Kaas

Pannenkoek Spek -Gember

Pannenkoek Spek -Uien
Pannenkoek Spek -Ham

Pannenkoek Spek -Paprika

€ 8,95
€ 8,95
€ 8,95
€ 8,95
€ 8,95

€ 8,95
€ 9,95
€ 9,95

€ 9,95

€ 9,95

€ 9,95
€ 9,95

Pannenkoek Spek -Ananas

€ 9,95

Pannenkoek Spek –Champignons

€ 9,95

Pannenkoek Appel -Rozijnen
Pannenkoek Appel -Ham

€ 9,95

€ 9,95

Pannenkoek Appel -Gember

€ 9,95

Pannenkoek Appel -Ananas

€ 9,95

Pannenkoek Appel -Kaas

€ 9,95

Pannenkoek Uien -Kaas

€ 9,95

Pannenkoek Gember -Kaas

€ 9,95

Pannenkoek Ham -Kaas

€ 9,95

Pannenkoek Paprika -Kaas

€ 9,95

Pannenkoek Ananas -Kaas

€ 9,95

Pannenkoek Peterselie -Kaas

Pannenkoek Champignons -Kaas
Pannenkoek Uien -Ham -Kaas

Pannenkoek Spek -Uien -Kaas

Pannenkoek Spek –Ham –Kaas
Pannenkoek Spek -Uien -Ham

Pannenkoek Spek -Ham –Gember

€ 11,95

Pannenkoek Zonder zorgen: bloemenhoning, meegebakken

www.dewitteswaen.nl

€ 9,95

€ 9,95

€10,95
€10,95

€10,95

€10,95
€10,95

amandelschaafsel, en een partje citroen

Pannenkoek Bermuda: vanille ijs, banaan,
chocoladesaus

Pannenkoek Hawaï : ananas, ham, kaas
Pannenkoek Hélène : peer , vanille ijs,

€ 1,85

Land over zand : Roerei met gerookte zalm

€ 9,55

Spa rood / spa blauw

€ 2,75

Bitter lemon / tonic / ginger ale

€ 2,75

Dorpsgeluk : kippendij, komkommer, pindaspread € 9,55

€ 11,95

toefjes slagroom

1151 AC BROEK IN WATERLAND

Melk / karnemelk / ranja

€ 11,95

toefjes slagroom

Pannenkoek Biarritz : boerenjongens, vanille ijs,

€ 9,55

Zuideinde: Warme beenham, piccalilly, roomkaas € 9,55

Pannenkoek Côte d’azur : ananas, kersen, marasquin,
Pannenkoek Vienna : vanille ijs, aardbeiensaus,

Domme Dirk : Carpaccio, truffel roomkaas
€ 11,95

Pannenkoek Florida : peer, advocaat, slagroom € 11,95

€ 11,95
€ 11,95
€ 11,95

Koude dranken:

Uitsmijters:

Coca cola / seven up / coca cola zero
Liptonice / appelsap

Cassis / fanta / chocomel / fristi

Uitsmijter met 3 eieren met ham of spek of kaas

€ 7,65

Diverse extra’s

€ 1,60

Omelet naturel

€ 7,65

Omelet met champignons

€ 8,65

Met rosbief

Omeletten:

Omelet met spek of kaas of ham
Boerenomelet met rauwkost salade

Alle omeletten met stokbrood en kruidenboter
Diverse extra’s

€ 7,95

€ 8,65
€14,25
€ 1,75

Verse geperste jus d’orange

€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,95

Warme dranken:
Kopje (kruiden) thee

Verse Marokkaanse muntthee en honing

Verse Gemberthee

€ 2,45

€ 2,95

€ 2,95

Brandmeesters koffie is een relatief jonge koffiebrander
met een zeer verfijnde smaak. De koffie meesters reizen
de hele wereld over opzoek naar de beste koffiebonen.
Doordat de koffie hier in Nederland op het laatste

moment wordt gebrand, blijft de boon vers. Hierdoor

chocoladesaus

€ 11,95

zijn ze in 2009 tot de beste koffiebranders uitgeroepen.
Koffie

€ 2,55

toefjes slagroom

€ 11,95

Espresso

€ 2,55

Pannenkoek Bananasplit : banaan, chocoladesaus
Pannenkoek Daphne : banaan, gember, kaas

Pannenkoek Groene weide : pijnboompitten vers
gesneden meegebakken prei, kaas en knoflook

Cappuccino / Cafe latte

€ 2,75

€ 11,95

Latte Macchiato

€ 3,35

€ 11,95

Doppio

€ 11,95

Dubbele Cappuccino

Pannenkoek Suyderwoude : warme geitenkaas met

Decafế

Super specialiteiten:

Warme chocolademelk

pecannoten en bloemhoning

Pannenkoek Milaan. Serrano ham,brie,rucola

€ 12,25

zongedroogde tomaten en mozzarella

€ 12,25

Pannenkoek Florence : pesto, pijnboompitten,
Pannenkoek Waterland: tomaat, kaas, peterselie
(op verzoek met knoflook)

€ 12,25

paprika en peterselie

€ 12,25

Pannenkoek Hongroise : spek, champignons, ui,

Pannenkoek Vegetariën : uien, champignons, tomaat,
knoflook en kaas

Pannenkoek Roma : salami, tomaat en kaas

€ 12,25

€ 12,25

Pannenkoek Napoli : pittige saus bereid met 100%

rundvlees, champignons, uien, tomaten, knoflook,pepers,

tuinkruiden, strooikaas, lente ui en peterselie

NIEUW BIJ DE WITTE SWAEN

Australische gember, gezond, voedzaam en lekker € 12,25

Pannenkoek L’ardeche : tomaat, basilicum, champignons,
kaas

€ 12,25

Pannenkoek Laurens: met Nutella

€ 7,45

Extra ijs

€ 2,60

Extra slagroom

Alle andere extra’s per ingrediënt

€ 1,85
€ 1,85

Warme chocolademelk / rum / slagroom
Appeltaart (zelf gebakken)

Menu voor afhalen en bezorgen
Wij zijn dagelijks geopend van 12:00 tot 20:00 uur
voor het afhalen van verschillende gerechten.
Wij bezorgen wij tussen 16:00 en 20:00 uur binnen
Broek in Waterland.

Dagtaart

Slagroom

Van coffee & cacao,
Ambachtelijk gemaakte truffels per stuk

€ 4,40
€ 2,95
€ 3,40

€ 5,55
€ 3,95

€ 4,25
€ 0,60

€ 1,30

Speciale koffie:
Irish coffee : Jameson whisky

€ 6,95

Franse koffie : d.o.m.

€ 6,95

Mexicaanse koffie : tequila / tia maria

€ 6,95

Normandische koffie : grand marnier/ calvados € 6,95

Pannenkoek à la Maison : meegebakken pistache pitten,

Pannenkoek Lekkerbek: appel, kaneelijs, slagroom€ 12,25

Warme chocolademelk met slagroom

€ 2,75

Lekker bij de koffie:

€ 12,25

hazelnoten, rozijnen, amandelschaafsel, walnoten,

dubbele espresso

€ 4,40

Mocht er allergieen zijn dan kunt u dit aangeven

Bier / sterke drank:

aan onze medewerkers. Zodat we hiermee rekening

Hertog jan bier v/d tap

€ 2,55

Alcoholvrij bier

€ 2,75

Liefmans bier/Duvel / La Chouffe

€ 4,25

kunnen houden tijdens de bereidingen.

Speciaal bier v/d tap

Hoegaarden / leffe brûne/ leffe blond
Westmalle Tripel

Sherry / martini / port

Jonge / oude jenever / Korenwijn

€ 3,50
€ 3,50

€ 4,85

€ 3,95
€ 3,45

