
Soepen 
 Dagsoep  € 4,00 

 

Pannenkoeken 
De pannenkoeken worden door ons op traditionele wijze gebakken, er is keuze uit twee beslagsoorten. Wij maken voor U pannenkoeken van eierbeslag; bereid 

met meerdere soorten meel en enige ingrediënten van het huis. Of op Uw verzoek van volkorenbeslag;. 

 

Kinderpannenkoek stroop € 5,00 Spek, kaas, ananas           € 12,00 

Kinderpannenkoek poedersuiker € 5,00 Spek, kaas, champignons           € 12,00 

Poedersuiker € 6,40 Spek, kaas, paprika           € 12,00 

Stroop € 6,40 Spek, kaas, ui           € 12,00 

Bruine suiker € 7,00 Spek, kaas, tomaat           € 12,00 

Aardbeienjam of Nutella-chocopasta € 7,00 Spek, ham, champignons           € 12,00 

Ananas en poedersuiker € 8,70 Spek, ham, kaas           € 12,00 

Rozijnen en poedersuiker € 8,70 Spek, appel, rozijnen           € 12,00 

Chinese gember € 8,70 Spek, appel, ananas           € 12,00 

Appel, kaneel en poedersuiker € 8,70 Ham, kaas, ananas           € 12,00 

Banaan € 8,70 Ham, kaas, champignons           € 12,00 

Spek € 8,70 Ham, kaas, tomaat           € 12,00 

Ham € 8,70 Appel, rozijnen, walnoten           € 12,00 

Kaas € 8,70 Banaan, appel, ananas           € 12,00 

Grand Marnier € 8,70 Banaan, kaas, rozijnen           € 12,00 

Boerenjongens €10,40 Banaan, kaas, ananas           € 12,00 

Rozijnen met ananas €10,40 Kaas, ui, champignons           € 12,00 

Appel met ananas €10,40 Kaas, champignons, walnoten           € 12,00 

Appel met rozijnen €10,40 Kaas, ui, ananas           € 12,00 

Appel met walnoten €10,40 Kaas, chorizo, ananas           € 12,00 

Appel met Grand Marnier €10,40 Kaas, salami, ananas           € 12,00 

Kaas met champignons €10,40 Kaas, ui, paprika           € 12,00 

Kaas met tomaat €10,40 Kaas, chorizo, champignons           € 12,00 

Kaas met ui €10,40 Appel met boerenjongens           € 12,00 

Kaas met rozijnen €10,40 Banaan, appel, Grand Marnier           € 12,00 

Kaas met salami €10,40 Spek, ham, kaas, ananas           € 13,60 

Kaas met chorizo €10,40 Spek, ham, kaas, champignons           € 13,60 

Kaas met ananas €10,40 Spek, chorizo, kaas, champignons           € 13,60 

Kaas met gember €10,40 Spek, salami, kaas, champignons           € 13,60 

Spek met champignons €10,40 Spek, chorizo, ham, kaas           € 13,60 

Spek met rozijnen €10,40 Spek, salami, ham, kaas           € 13,60 

Spek met kaas €10,40 Kaas, ui, paprika, champignons           € 13,60 

Spek met appel €10,40 Banaan, appel, boerenjongens           € 13,60 

Spek met ananas €10,40 Spek, appel, boerenjongens           € 13,60 

Spek met ham €10,40 Spek, banaan, appel, rozijn           € 13,60 

Kalfsragout €10,40 Spek, kaas, appel, rozijn           € 13,60 

Ham met ananas €10,40 Spek, banaan, kaas, rozijn           € 13,60 

Ham met champignons €10,40 Spek, appel, rozijn, walnoot           € 13,60 

Ham met kaas €10,40 Spek, kaas, champignons, walnoot           € 13,60 

Banaan met ananas       €10,40 Tomaat, kaas, paprika, ui    € 13,60 

Banaan met rozijnen                                          €10,40 Tomaat, kaas, paprika, champignons    € 13,60 

Banaan met kaas        €10,40 Paprika, kaas, maïs    € 13,60 

Banaan met appel €10,40 Chorizo, kaas, maïs, ananas    € 13,60 

Banaan met rum €10,40 Chorizo, tomaat, kaas, ui    € 13,60 

Banaan met Grand Marnier €10,40 Chorizo, tomaat, kaas, champignons    € 13,60 

   

  



                                   

Specialiteiten van het huis  
 
 

WELDAMMER PANNENKOEK           
Met gebakken spek, ui, champignons en  
shaslicksaus 
   € 12,00 

HOLLE BOLLE GIJS 
Met spek, tomaat, ui, champignons, geraspte kaas 
en shaslicksaus 
   € 15,00 

  
ITALIAANSE PANNENKOEK 
Met tomaat, ui en geraspte kaas 
   € 12,00 

PESCADORI PANNENKOEK 
Met tonijn, tomaat, ui, geraspte kaas en shaslicksaus 
   € 15,00 

  
ITALIAAN SPECIAAL 
Met tomaat, ui, geraspte kaas, 
olijven en Italiaanse kruiden 
   € 13,60 

AMERIKAANSE PANNENKOEK 
Met spek, ham, kaas, champignons en ui 
   € 15,00 

  
FRANSOOS PANNENKOEK 
Met brie, pijnboompitten, spek en 
honing 
   € 13,60 

VLAM IN DE PAN(NENKOEK) 
Met chorizo, tomaat, ui, champignons,  
geraspte kaas en een zeer pittige hotsaus 
   € 15,00 

  
GEKKE GIJTJE 
Met gerijpte geitenkaas, ham, walnoot,  
rucola en honing 
   € 13,60 

MAMASAN PANNENKOEK 
Met Indisch gekruid rundvlees, 
ananas, sambal en seroendeng 
   € 15,00 

  
GILLENDE PANNENKOEK 
Met spek, chorizo, kaas, champignons  
en sambal 
   € 13,60 

KIP KERRIE PANNENKOEK 
Met pittig gekruide kip, sla, ananas en  
knoflooksaus 
   € 15,00 
 

BOEREN PANNENKOEK 
Met spek, kaas, ui, champignons  
en shaslicksaus 
   € 13,60 
 
UITSMIJTER PANNENKOEK 
Met spek, kaas, ui,champignons,                                     
gebakken eieren en shaslicksaus 
   € 15,00 
 
KNECHT PANNENKOEK 
Met appel, rozijnen, walnoten en                    
brandewijn 
   € 15,00 

SHOARMA PANNENKOEK  
Met gekruid shoarmavlees, sla, ananas en 
knoflooksaus 
   € 15,00 
 
TACO PANNENKOEK 
Met Mexicaans gehakt, pesto, champignons,    
paprika en mais 
   € 15,00 
 
KIPPENLEVER PANNENKOEK 
Met kippenlevertjes, spek, ui, champignons,            
sla, ananas en knoflooksaus 
   € 15,00 
 
 

Onze keuken is iedere dag geopend tot 20:00 uur !! 

Voor grotere groepen is een telefoontje vooraf gewenst en 

 behoort het organiseren van een feest naar keuze tot de  vele mogelijkheden. 

Bezoek ons ook eens op onze website: www.degillendekeukenmeid.com 

En “LIKE”  ons op “De Gillende Keukenmeid” facebookpagina. 

Regelmatig hebben wij, naast onze kaart, ook andere specialiteiten. 

Let op de aankondigingen in de zaak. 

http://www.degillendekeukenmeid.com/


Frisdranken        
Ranja          € 1,90              

Melk        € 1,90 

Fristi     € 2,60 

Chocomel      € 2,60 

Sinas      € 2,60 

Coca Cola           € 2,60 

Coca Cola light   € 2,60 

Coca Cola zero   € 2,60 

Sprite     € 2,60 

Chaudfontain rd  € 2,60 

Chaudfontain bl  € 2,60 

Cassis       € 2,60 

Tonic         € 2,60 

Bitter lemon     € 2,60 

Appelsap           € 2,60 

Jus d'orange     € 2,80 

Tomatensap      € 2,80 

Druivensap       € 2,80 

Icetea     € 2,60 

Rivella                € 2,60 

Dubbel fris     € 2,80 

Malt Bier            € 3,00 

Alc. Dranken 
Wijn, wit, rood of rosé  € 3,60 

Bier vd tap va.                   € 2,70 

Radler                                € 3,10 

Hoegaarden / Palm fles     € 3,10 

Port                      € 3,50 

Sherry        € 3,50 

Vermouth                       € 3,50 

Diverse jenevers            € 2,70 

Jägermeister                 € 2,70 

Berenburg                      € 2,70 

Vieux                             € 2,70 

Gin, Wodka, Campari        € 4,10 

Safari, Passoa, Malibu   € 4,10 

Rum                   € 4,10 

Diverse whisky           € 4,80 

Diverse cognac v.a.    € 5,00 

Tia Maria                  € 5,00 

Baileys                      € 5,00 

Grand Marnier               € 5,00 

Cointreau                       € 5,00 

Drambuie                        € 5,00 

Amaretto       € 5,00 

Warme Dranken 
Koffie € 2,30 

Espresso € 2,30 

Cappuccino € 2,60 

Koffie verkeerd € 2,60 

Koffie met slagroom € 2,80 

Latte Macchiato € 3,10 

Ierse koffie € 6,40 

Marnissimo € 6,40 

Jamaica koffie € 6,40 

Dom koffie € 6,40 

Galliano € 6,40 

Schrobbeler koffie € 6,40 

Warme chocomel € 2,80 

Chocomel met slagroom € 3,30     

Chocomel met rum € 5,90 

Chocomel, rum, slagroom € 6,40 

Theeën: 
Ceylon Melange € 2,70 

Verse Muntthee € 3,10 

Evt. andere soorten* € 2,70 

*) indien voorradig  

  

Desserts 

KINDERIJSJE met  vanille-ijs, vruchtjes en slagroom of een PUNKY of een SCHATKIST € 3,90 

KINDERADVOKAATJE met chocolade-ijs, vanillevla en slagroom € 3,90 

ERFJE met yoghurt en vruchten 

VLA FLIP met vanillevla, yoghurt en siroop                                                                              

DAME BLANCHE met vanille-ijs, slagroom en warme chocoladesaus 

€ 3,90 

€ 3,90 

€ 5,90 

SIR BLANCHE met vanille-ijs, slagroom en mokka-karamelsaus € 5,90 

PECHE MELBA met vanille-ijs, pistache-ijs, aardbeienijs, perzik en slagroom € 5,90 

COUPE DE BANAAN met bananenijs, pistache-ijs, banaan en slagroom € 5,90 

TOFFE PEER met vanille-ijs, kaneelijs, peertjes en slagroom € 5,90 

KERSENSORBET met vanille-ijs, kersen en slagroom € 5,90 

VRUCHTENSORBET met vanille-ijs, aardbeienijs, vruchten en slagroom € 5,90 

COUPE HAWAÏ met vanille-ijs, pistache-ijs, ananas en slagroom € 5,90   

COUPE AARDBEI met aardbeien, vanille-ijs en slagroom *) 

COUPE TROPICAL met bananenijs, pistache-ijs, Pisang Ambon, banaan en slagroom             

€ 7,00 

€ 7,00 

COUPE CERISE met vanille-ijs, kersen, kirschlikeur en slagroom € 7,00 

MONT BLANC met vanille-ijs, advocaat, slagroom en warme chocoladesaus € 7,00 

DE BAKKERIJ met vanille-ijs, chocolade-ijs, walnoten, amaretto en slagroom 

DE BOERENDANS met vanille-ijs, advocaat, boerenjongens en slagroom 

€ 7,00 

€ 7,70 

DE KEUKENMEID met vanille-, aardbei-, banaan- en pistache-ijs, vruchten en slagroom € 7,70 

IERSE KOFFIE met Ierse whisky, bruine suiker, koffie en slagroom € 6,40 

MARNISSIMO met Grand Marnier, koffie en slagroom 

JAMAICA KOFFIE met Tia Maria, koffie en slagroom 
DOM KOFFIE met Dom Benedictine, koffie en slagroom 

GALLIANO met Amaretto, koffie en slagroom 

€ 6,40 

€ 6,40 

€ 6,40 

€ 6,40 




