
Welkom bij
Het Pannekoekhuis
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Koffie 2,95
espresso 2,95
CappuCCino 3,10 
Koffie verKeerd 3,10
Latte maCChiato 4,25
dubbeLe espresso/Koffie 4,95

thee 2,95
fLat white 4,95 
KarameL Koffie 3,90
baiLeys Latte 5,25 
verse muntthee 3,75
verse gemberthee 3,75

Warme dranken

Chai tea Latte met honing, kruiden en vanille 4,25 

thee met bruine rum 5,25
warme ChoCoLademeLK 3,15
warme ChoCoLademeLK met slagroom 3,90
warme ChoCoLademeLK met rum, nobeL of baiLeys 5,50
warme ChoCoLademeLK met rum, nobeL of baiLeys en slagroom 6,25
gLühwein 3,95

Heerlijk voor bij de warme dranken
roomboter KruimeLappeLtaart 3,50
roomboter KruimeLappeLtaart met slagroom 4,25 
warme wafeL met kersen, vanille ijs en slagroom 5,75

CoCa-CoLa, CoLa Zero, fanta, 
sprite, bitter Lemon, Cassis, 
toniC, ginger aLe, riveLLa,
appeLsap, tomatensap 2,95
Chaudfontaine Blauw of rood 2,95
Chaudfontaine 1 liter 7,50
Blauw of rood

apfeLsChorLe 2,95

meLK 2,25      
Lipton iCe tea 3,10
Sparkling, Green of Peach

fristi, ChoComeL 3,10
Jus d’orange 4,00
Vers geperst

ranJa glas 1,85
ranJa kan 100cl 5,00

hertog Jan 25cl 3,25
hertog Jan 45cl 5,75
aLster/sneeuwwitJe 25cl 3,25
aLster/sneeuwwitJe 50cl 5,75

texeLs sKuumKoppe 30cl 4,75 
La Chouffe 25cl 4,75
guinness surge 52cl (Pint) 6,00
wisseLtap Vraag het ons

hertog Jan 30cl 3,50
duveL 33cl 4,75
paLm 25cl 4,00
Leffe dubbeL 30cl 4,75
Leffe tripLe 30cl 4,75
franZisKaner Weissbier 50cl 6,00
franZisKaner 0% 50cl 6,00

Liefmans fruitesse 25cl 4,00
hoegaarden radLer 30cl 3,75
hoegaarden radLer 0%  3,75
hertog Jan 0,0% 30cl 3,50
ameLander bier 33cl 4,50

Koude dranken

Bier van de tap

Bier op fles

“Beer is the cause of and solution to all of life’s problems”, Homer Simpson

Onze koffies zijn ook cafeïnevrij verkrijgbaar.

Translations on the back page - Übersetzungen auf der Rückseite

Heeft u een allergie? Meld het ons a.u.b.
Haben Sie eine Allergie? Benachrichtigen Sie uns bitte.

Please let us know if you have any food allergies.
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Wijnen & aperitieven
wit: pinot grigio 4,95
 sauvignon bLanC 4,95
rood: Lorimer shiraZ-Cabernet  4,95
rosé: fLeur de d’artagnan (France) 4,95
Zoet: st. KiLian  4,95
fLes wiJn (75 cl) 22,50
port  witte of rode  4,50
martini bianco of rosso 4,50
sherry dry of medium 4,50
Campari  4,50
proseCCo 4,75
proseCCo ameLand met Amelander cranberry likeur 5,75

Binnenlands gedistilleerd

Jenever jonge 3,50
Jenever oude 3,75
Jenever bessen 3,50
Citroenbrandewijn 3,25
Corenwyn 3,75
Berenburg 3,50
Nobel 4,00
Kruidenbitter Ameland 3,75
Vieux 3,75
Advocaat met slagroom 4,25

Buitenlands gedistilleerd

Dark rum - Capt. Morgan 4,50
Gin - Tanqueray 4,50
Gin - Hendricks 5,50
Bacardi 4,50
Vodka Smirnoff 4,50
Tequila - José Cuervo 4,50
Fernet Branca 4,50
Jägermeister 3,50
Ouzo 4,25

het ameLander KwartiertJe 13,75
1 Prosecco Ameland, een Amelander bier,

en een selectie van Amelander kazen en droge worst.

Whiskies, Cognac, Digestieven

Jameson 5,00
Bushmills 10 y.o. single malt 6,00
Glenfiddich 12 y.o. single malt 7,00
Ardbeg 10 y.o. Islay single malt (peaty) 7,00
Baron Otard vsop Cognac 6,50
Baileys Irish cream 5,00
Amaretto 4,75
Grand Marnier 4,50
Tia Maria 4,50
Drambuie 5,00
Cointreau 4,50
Southern Comfort 4,75
Sambuca 4,50

Whiskey is the answer -
now if I could just remember the question!!
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natureL 8,50
Kaas 10,50
speK 10,50
speK-Kaas 12,50
speK-roZiJnen 12,25
speK-roZiJnen-Kaas 14,25
ham 10,50
ham-Kaas 12,50 
saLami 10,50
saLami-Kaas 12,50
*ui-speK 12,50
ui-speK-Kaas         14,50
ui-ham-Kaas 14,50
ui-speK-Kaas-Champign. 16,50
gember-speK-Kaas 14,25
Champignons-Kaas 12,50
Champignons-speK 12,50
Champignons-speK-Kaas 14,50

appeL 10,50
appeL-Kaas 12,50
appeL-speK 12,50
appeL-speK-Kaas 14,50
KaneeL 9,50
appeL-KaneeL 11,50
appeL-roZiJnen-KaneeL 13,25
banaan 10,25
bLueberry (met maple syrup) 12,50
bramenJam 10,00
boerenJongens 11,00
iJs 2 bolletjes 11,00
ChoCoLadesaus 10,00
iJs en ChoCoLadesaus 12,50
ananas 10,25
ananas-speK 12,25
ananas-Kaas           12,25
ananas-speK-Kaas 14,25

Hartige en zoete pannenkoeken
hieronder staat een LiJst met onZe meest popuLaire pannenKoeKen.

maar Je Kunt ooK Je eigen pannenKoeK samensteLLen. begin met een natureL pannenKoeK 
en voeg de ingrediënten van Je voorKeur toe.

(inclusief stroop en poedersuiker)

Pannenkoeken voor de liefhebber
ameLander appel, banaan advocaat en slagroom 15,00
baLLumer appel en Nobeltje  13,50
moLLy maLone mosselen en knoflooksaus  17,00
shoarma met knoflooksaus  17,00
boeren ui, spek, tomaat, paprika, champignons en groenten  17,00
Jutters warme rollade, ui, champignons en satésaus 18,00
Zuidwester warme kersen, kirsch en slagroom 13,50
ZaLm met gerookte zalm, rucola en kruidenroomkaas 17,50
tuna met tonijn, cherry tomaten, uien en rucola 17,00 
brie met spek, brie, walnoten en honing 17,50 
phiLLy met cream cheese, spek en uien 17,00 
strawberry met verse aardbeien en slagroom (indien vooraadig) 14,00

Ingrediënten
wiLt u iets toevoegen aan uw pannenKoeK? Kies één of meerdere ingrediënten:

2,50 per ingrediënt
boerenJongens,  iJs (2 bolletjes)

2,00 per ingrediënt
speK, Kaas, ui, ham, saLami,  Champignons,

bLueberries, gebaKKen ei, appeL, mapLe syrup

1,75 per ingrediënt
roZiJnen, ananas, banaan, gember, papriKa, tomaat, nuteLLa

1,50 per ingrediënt
ChoCoLadesaus, aardbeienJam, bramenJam, sLagroom

1,00 per ingrediënt
KaneeL

Voorgerechten
mini baguette rustieK met kruidenboter 6,00  

ameLander mosterdsoep met spekjes 6,25

*Ui = Zwiebel = Onion.
Translations on the back page - Übersetzungen auf der Rückseite
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heeft u een aLLergie? meLd het ons.

Hoofdgerechten
Vanaf -Ab - From 17.00 uur

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met koolsalade en frites
Aardappelwedges i.p.v. frites, meerprijs € 1,50.

hoofdgereChten vLees

wiener sChnitZeL met frietsaus en citroen 17,50
saLZburger sChnitZeL met champignonsaus of pepersaus 18,50

hoofdgereChten vis

gebaKKen mosseLen  met stokbrood i.p.v. frites, frietsaus en knoflooksaus 18,00
gebaKKen mosseLen  met frites, frietsaus en knoflooksaus 18,00
pannetJe geKooKte mosseLen (seizoensgebonden)  24,50
met stokbrood, kruidenboter en sauzen
of frites, frietsaus en sauzen

natureL 6,50
speK 7,75
Kaas 7,75
speK-Kaas 9,00
ham 7,75
ham-Kaas 9,00
Champignons 7,75
roZiJnen 7,75
roZiJnen-speK 9,00
appeL 7,75
appeL-roZiJnen 9,00

appeL-KaneeL 8,25
aardbeienJam 7,75
bramenJam 7,75
ananas 7,75
ananas-Kaas 9,00
ChoCoLadesaus 7,50
appeLmoes 7,75
iJs 2 bolletjes 7,75
iJs-sLagroom 8,25
nuteLLa 2 kuipjes 8,00

 Kinderpannenkoeken
Inclusief stroop en poedersuiker

Feestpannenkoeken
vuurtorentJe met potje aardbeienjam, slagroom en verrassing! 8,25
the big deaL  12,75
Kan ranja, pannenkoek (max. 2 ingr.), Ola ijsje en verrassing!

Kindermenu’s
(met frites, mayonaise en appelmoes)

piratenhap met een kroket 7,50
baKboordmenu met een braadworst 7,75
matroZenmenu met malse kip nuggets 8,00
stuurboordmenu met een frikandel 7,50
Kapiteinsmenu met een kaassoufflé 7,50
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Cadeaubon
So, you have friends coming to vacation on Ameland. 

Why not surprise them with a cadeaubon for
Het Pannenkoekhuis. They’ll love you for it!

Available at the kassa for whatever amount you like.

Broodjes
mini baguette rustieK wit of waLdKorn. verKriJgbaar tot 17:00

gerooKte ZaLm met kappertjes, roomkaas en citroen  10,50
geZond met ham, kaas, sla, tomaat, ei en komkommer  10,50
waddenZee met warme rollade, champignons, ui en satésaus 10,50
KroKetten 8,50

Uitsmijters
verKriJgbaar tot 17:00

uitsmiJter ham of Kaas 10,00
uitsmiJter ham-Kaas 10,50

beste gasten / Liebe gäste
Bij drukte is het helaas niet mogelijk apart af te rekenen!

De rekening wordt dan per gezelschap opgemaakt.
Wenn es beschäftigd ist kann leider nicht separat bezahlt 

werden! Die Rechnung wird dann pro Gruppe erstellt.

Tosti’s & poffertjes
tosti ham-Kaas  5,50
tosti ham-Kaas-ananas 6,00
tosti ham-Kaas met gebaKKen ei  7,50
poffertJes  6,50

Borrelsnacks
vietnamese Loempia’s 6 stuks met chilisaus 7,75
KaasLoempia’s 6 stuks met chilisaus  7,50
bittergarnituur 10 stuks met chilisaus en mosterd  6,75
vLammetJes 6 stuks met chilisaus  7,00
Kipnuggets 6 stuks met chilisaus  7,00

Amelander snacks
wad’n KeuKen bitterbaLLen 6 stuks met mosterd 7,00
wad’n KeuKen garnaLenKroKetJes 3 stuks met mosterd 7,50
itaLiaanse KruidenKaas met mosterd en chilisaus 6,50
droge worst van Denis Ytsma in Buren 6,75

Onze kazen komen van de kaasboerderij tussen Hollum en Ballum.
Onze mosterd komt van de molen in Hollum. Zeker een bezoekje waard!
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Patat, snacks 
patat  5,00
sauZen Frietsaus of ketchup of curry  0,75
 Bakje frietsaus 1,00
 Pindasaus 1,00
 Bakje satésaus  1,50
 Speciaal - frietsaus, curry en uitjes  1,50
 Schaaltje appelmoes 2,50

patat speCiaaL met frietsaus, curry en uitjes 6,50
friKandeL 3,75
friKandeL speCiaaL met frietsaus, curry en uitjes 5,25
KaassouffLé 3,50
KroKet met mosterd 3,75
braadworst 4,00

Broodjes
hamburger speCiaaL met frietsaus, curry en uitjes 6,50
shoarma met knoflooksaus 6,50
KroKet met mosterd 5,00
friKandeL met frietsaus 5,75
boLLetJe met hagelslag, nutella of jam 3,00

feesten in het panneKoeKhuis
De perfecte locatie voor uw feest!

Wij kunnen alles voor/met u organiseren:
speciale menu’s, barbecues, live muziek, decoratie, enz.

Vraag ons om meer informatie.

Nagerechten & desserts
bambino aardbeienijs, M&Ms en slagroom  4,75
pino vanille-ijs, M&M’s en slagroom 4,75
dame bLanChe vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom 7,25
vaniLLa-iCe vanille- en aardbeienijs, vers fruit, aardbeiensaus en slagroom 7,75
Coupe aardbeien vanille-ijs met verse aardbeien en slagroom  7,75
(Indien voorradig)

brownie met vanille-ijs en slagroom 7,00
short staCK 2 kleine American pancakes met vers fruit  7,00
en maple syrup

oreoLé 2 kleine pancakes met vanille-ijs, slagroom en crushed Oreos  7,25
ChoCoLade chocolade ijs en slagroom 7,00
iJsKoffie cappuccino en vanille-ijs met espresso en slagroom 6,25 

Speciale koffies
ameLander Koffie met Nobeltje 7,50
doKKumer Koffie met Berenburg 7,25
irish Coffee met Jameson whiskey en fresh cream 7,95
baiLeys Coffee met Baileys en fresh cream 7,95
frenCh Coffee met Grand Marnier 7,50
spanish Coffee met Tia Maria 7,50
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Für unsere deutsche Gäste
nederLands deutsCh

A Aardbeien Erdbeeren
 Achterham Hinterschinken
  Appel Apfel 
B Bosvruchten Waldfrüchte
 Boerenjongens In Alkohol eingelegte Rosinen
 Bramenjam Brombeermarmalade
 Broodje gezond Gesundes Brötchen 
D Droge worst Getrocknete Wurst 
G Gebakken ei Mit gebackenem Ei
 Gember Ingwer
 Gesmolten kaas Mit Geschmolzenem Käse
 Groenten Gemüse 
H Ham Schinken 
I Indien voorradig Wenn vorrätig 
K Kaas Käse
 Kaneel Zimt
 Kappertjes Kapern
 Kersen Kirschen
 Kip Huhn
 Knoflooksaus Knoblauchsosse
 Komkommer Gurke
 Krenten Korinthen
 Kruidenboter Kräuterbutter
 Kwark Quark 
M Maple syrup Ahornsirup
 Mosselen Muscheln
 Mosterd Senf 
P Patat (Frites) Pommes
 Pindasaus Erdnusssausse 
S Schaaltje appelmoes Schälchen mit Apfelmuss
 Sla Salat 
 Slagroom Sahne
 Spek Speck 
T The Big Deal Der grosse Deal
  Karaffe Grenadinensaft, Kinder Pfannkuchen
  (mit max. 2 Zutaten), Ola eis und Überraschung
U Ui Zwiebel
 Uitsmijter Strammer Max 
V Varkensrollade Schweinbraten 
Z Zalm Lachs

The Celtic Music Festival returns
2023 - JuLy 7, 8 and 9

(As long as there are no pandemics, nuclear wars
or other crazy disturbances)

Details will soon be on the website and Facebook.
www.onderdevuurtoren.nl

Facebook - Onder de Vuurtoren

Live Muziek
Paul sings his Irish and Scottish ballads and drinking songs as well
as a wide repertoire of Country, Bluegrass, Classic rock and folk.

iedere Zondag - Jeden sonntag - every sunday - va. 16:00 uur

Laatste Zondag van de maand - open podium
Bring an instrument and join in - it’s fun!!

Oranjeweg 44
Tel. 0519 554069
Hollum Ameland
onderdevuurtoren@gmail.com

 Onder de Vuurtoren

 miepjesplekFREE
WIFI


