Naam:							Leeftijd:
Deelname aan deze wedstrijd is mogelijk voor iedereen tussen de 3 en 13 jaar oud die woonachtig is in Nederland. Indien u deelneemt aan deze wedstrijd
dient u naast uw voor- en achternaam een geldig e-mailadres op te geven, zodat wij contact met u kunnen opnemen over een eventueel gewonnen prijs.
Elke maand wordt er aan het einde van de maand door middel van loting een winnaar gekozen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Ook geeft u toestemming om de nieuwsbrief van De Boskabouter te mogen ontvangen. Mocht u dit liever niet willen, kunt u dit aangeven bij het personeel.

E-mailadres:
Op dit e-mailadres ontvang jij of jouw papa/mama een bericht als je gewonnen hebt!
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een fantastisch feestje vieren?! Kies voor het
smullende kabouter arrangement, de Hoge ranja of
toch voor de pannenkoekenspeurtocht? Versier je eigen
pannenkoeken met zoete toppings, drink ranja
en krijg als toetje zelfs nog een lekker ijsje!
Prijs vanaf €10.50
Kijk voor alle mogelijkheden
op www.restaurantdeboskabouter.nl

Gemaakt van volkorenmeel, rode biet, pompoen
en wortel. Wij serveren deze lekker met rucola,
mozzarrella en tomaat  
€ 10,50

Het Boskabouter kindermenu 

Veluwse kabouter 

Naturel pannenkoek met zoete toppings en als dessert
softijs in een beker om mee te nemen naar huis

Naturel 

€ 8,25

Kaas 

€ 9,25

Spek 

€ 9,25

Spek en kaas 

€ 9,75
€ 9,75

Dierenboskabouter 

€ 10,75

Spek, champignons en kaas 

Vliegenzwam 

Boerderijkabouter 

€ 10,75

Spek en appel 

€ 9,75

Appel en rozijnen 

€ 9,75
€ 10,75

Ham, kaas en ananas 
Nutella 

€ 9,25

Gember 

€ 9,25

Banaan 

€ 9,25

en walnoten

Salami Salami, rode ui en kaas

€ 12,50

Beenham, honig-mosterdsaus € 13,75

Hawaï Ham, ananas en kaas

€ 12,50

Pizza Americano Pulled pork, paprika en rode ui

€ 12,50

(tot 16.00 uur)

Kabouter pizza Champignons, ui, paprika en kaas

€ 12,50

Veluwse uitsmijter met ham, kaas en spek

Spek, ham, paprika

€ 14,25

Geitenkaas, spek, walnoot,

Smulkabouter 

Kipshoarma met paprika,

€ 14,25

€ 14,75

gemengde sla en knoflooksaus
Gerookte zalm met

Houthakker schnitzel
€ 14,75

bieslookcrème, rode ui
en gemengde sla

Amerikaanse kabouter  Pulledpork, bbq saus en

€ 17,50

Schnitzel met gebakken champignons, ui paprika en

€ 1,00

Kies een topping!

Alle pannenkoeken zijn ook gluten- of lactosevrije te bestellen

Kipsaté
€ 13,75

frisse salade

Speciaalste kabouter  Laat je verrassen door onze
wisselende pannenkoek! Vraag naar
deze special.

€ 9,00

Tosti ham, kaas (tot 16.00 uur)

€ 5,00

Tosti ham, kaas en ananas (tot 16.00 uur)

€ 5,50
€ 27,75

€ 17,50

Fish ‘n chips

€ 17,50

Lekkerbek met remouladesaus
Geserveerd met friet en frisse salade

Gerecht van het moment

Onze pannenkoeken bevatten de volgende allergenen:
Heeft u een allergie? Als u dit aangeeft bij onze collega’s zullen
wij hier met grote zorg mee omgaan

Bent u tevreden vertel het anderen, bent u niet tevreden vertel het ons!
Volg ons op
@PannenkoekenhuisDeBoskabouter en @PannenkoekenhuisdeBoskabouterWezep
Wij raden u aan om in de weekenden te reserveren om teleurstellingen te voorkomen
Wij hanteren slechts 1 rekening per tafel

€ 5,00

Kipsaté met satésaus. Geserveerd met friet en salade

vraag een van de medewerkers voor meer info

(zonder meerprijs)






€ 7,50

Tomatensoep met kabouterbrood 

Pannenkoekenplank om te delen met de
4 favoriete pannenkoeken van Nico (tot 16.00 uur)

spek. Geserveerd met friet en frisse salade

Gluten, melkproducten en ei

Wilt u iets extra op uw pannenkoek?

2 kroketten met brood en grove mosterd

(tot 16.00 uur)

honing en rucola

Viskabouter 

Salami, rode ui en kaas 

€ 11,50

€ 13,75

en kaas

€ 9,75

Ham en kaas 

Margherita Pizza met alleen kaas

Champignons, prei, brie

en gemengde salade

€ 9,25

Ananas 

€ 13,75

rode ui en kaas

Boskabouter 

Appel met kaneelsuiker 

Spek, champignons, prei,

€ 13,75

Bitterballen met mosterd

8 stuks

Bittergarnituur



16 stuks



Kabouterbrood met kruidenboter  

€ 6,25
€ 10,50
€ 5,00

Kidscone
Oubliehoorn
Kinderbeker in ‘n leuke beker om mee naar huis te nemen! 

€ 1,50

Sundae

Aardbei, karamel, advocaat óf chocolade

€ 3,50

IJscoupes

Grote coupe met softijs en een saus

€ 4,75

naar keuze: Aardbei, appel kaneel,
boerenjongens, karamel, advocaat of
chocolade.
met slagroom + € 0,50

€ 2,50
€ 3,00

