L u n c h

Vo o rge re ch te n

Div. Broodsoorten 			

Rundercarpaccio					€12,75

€5,25

Geserveerd met kruidenboter, pesto en
tapenade

Tomatensoep				€5,00
Met room en gehaktballetjes

Soep van de maand		

Maandelijks wisselende soep

Broodje rundercarpaccio		

€5,00
€12,75

Met gemengde salade, noten,
Parmezaanse kaas, truffelmayonaise en
pesto

Tosti ham/kaas			€4,75
Keuze uit wit of bruin brood

Tosti Hawaï				€5,00
Keuze uit wit of bruin brood

Broodje kroket			€7,75
Sneetjes wit of bruin brood met twee
Kwekkeboom kroketten

& Lekkers
Appelgebak met slagroom		
Ambachtelijke arretjescake		

Lunch tot 16:00 uur

€3,75
€2,50

Div. Broodsoorten 					€5,25
Geserveerd met kruidenboter, pesto en tapenade

Met noten, Parmezaanse kaas, truffelmayonaise en pesto

Tomatensoep						€5,00
Met room en gehaktballetjes

Soep van de maand				
Maandelijks wisselende soep

€5,00

Pannenkoekenrestaurant
De Strohoed is een
ouderwets gezellig
familierestaurant. De
heerlijke pannenkoeken
worden traditioneel,
volgens grootmoeders
recept, hand gebakken. En
dat vind je terug in de
smaak!

H O O F D G E R EC H T E N
Pannenkoek De Strohoed 					
Een viergranen pannenkoek met spek, appel, noten,
krenten en rozijnen

Boerenpannenkoek							
Een pannenkoek met ui, praprika, champignons, kaas en
spek

Pannenkoek ‘t Hunebed						
Een dubbelgeslagen pannenkoek met shoarma, rauwkost
en twee sauzen

Pannenkoek Ellert & Brammert				

Een dubbelgeslagen pannenkoek met kipfilet, ananas,
champignons, kerrie, gesmolten kaas en rauwkost
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Schnitzel Strohoed		

€15,50

220 gram met ui, champignons, paprika en
spekjes

Kipsaté				€15,50
220 gram geserveerd met friet en salade

Bospad pannenkoek						 Varkenshaassaté			€17,50
Een pannenkoek met paprika, champigons, ui, salami,
Italiaanse kruiden, tomaat en kaas

220 gram geserveerd met friet en salade

Pannenkoek carpaccio						

Gemengde salade geserveerd met
walnoten, honing, frambozendressing en
warme geitenkaas

Met noten, Parmezaanse kaas, truffelmayonaise en pesto

De Elper pannenkoek 						
Een viergranen pannenkoek met appel, geitenkaas, noten
en honing

Geitenkaas salade			€13,75

Roman’s salade		

€13,75

Gemengde salade geserveerd met
gebakken kipfilet op oosterse wijze,
ui, paprika, ongezouten pinda’s en
Alle pannenkoeken worden ook in senioren formaat geserveerd
Dieet wensen? Glutenvrij en melkvrij beslag kunnen op verzoek worden gemaakt truffelmayonaise

stel je eigen
pannenkoek
samen
Pannenkoek naturel		
€7,00
Kinderpannenkoek			€5,25
Poffertjes met roomboter
€5,25
Keuze uit pannenkoek met extra ingrediënten
Plus 1					€8,75
Plus 2					€10,25
Plus 3					€11,75
Plus 4					€13,25
*					€1,00
Banaan		Ham		Krenten/rozijnen
Ui		Spek		Boerenjongens
Champignons
Salami		
Geitenkaas
Paprika		
Gember
Kaas
Tomaat		
Gebakken ei Roombrie
Ananas		Kaneel*		Chocoladesaus
Appel		Honing*		Karamelsaus
Droge worst Div. noten
Bolletje ijs
				Slagroom*

K i n d e r m e n u ’s
Kindermenu				€7,25

Kinderpannenkoek of poffertjes. En een
kinderijsje met ijsbeker om mee te nemen!

Poffertjes met roomboter
Een dozijn poffertjes

€5,25

Kinderpannenkoek			€5,25
Nutella pannenkoek		
€6,00
Smarties pannenkoek		
€6,00
Jam pannenkoek			€6,00

Kinderschotel			€6,50

Met ijsbeker				€8,50
Frietjes met kipnuggets of een frikandel
en mayonaise

Nagerechten
Crème brûlée			€7,50
Van Strohoedje likeur, geserveerd met
vanilleroomijs en slagroom

Zwatte pad				€6,25

frisdranken
Cola 			€2,60

7-up			

Cola zero		

Ice tea green

€2,60

€2,60

€2,60

Tonic				€2,60
Sourcy blauw/rood		

€2,60
€2,60

3 bollen vanilleroomijs met warme
chocoladesaus en slagroom

Sinas			€2,60

Rivella		 €2,60

Fristi/Chocolademelk

Drents hunebed			€7,00

Cassis			€2,60

Appelsap		 €2,60

Melk		

Ice tea 		

€2,60

Ginger ale		

€2,60

Ranja				€1,75

Jus d’orange

€2,60

Bitterlemon		

€2,60

Verse jus d’orange

Huisgemaakte arretjescake met
vanilleroomijs en slagroom

Opoe’s ijs				€5,50

2 bollen vanilleroomijs met boerenjongens
en slagroom

Midden-Drenthe ijs		

€6,25

Vanilleroomijs, aarbeienijs, vers fruit,
aardbeiensiroop en slagroom

Kinderijsje				€4,00
Smurfenijs met beker om mee te nemen

Warme dranken
Koffie					€2,40
Cappuccino				€2,75
Latte macchiato			€3,90
Koffie verkeerd			€2,75
Espresso				€2,30
Dubbele espresso			€4,00
Cafeïnevrije koffie		
€2,40
Thee					€2,20
Verse muntthee			€3,30
Warme chocolademelk		
€3,00
Met slagroom			€3,50
Irish coffee				€6,50
Elperkoffie				€6,50
‘t Strohoedje			€6,50
Koffie met eigen likeur en slagroom

Bieren

Glas pils 			5%		€2,60
Alcoholvrij bier 		
0.0%		
€2,65
Affligem blond		6.8%		€4,50
Affligem Dubbel		6.8%		€4,50
Affligem trippel		9%		€4,50
IPA				6.2%		€5,50
Brand Weizen		5.0%		€4,50
Brand Bockbier		
Gem. 7% €4,50
Radler 2.0			2.0%		€2,65
Radler 0.0			0.0%		€2,65
Drents Proat water
5.0%		
€4,50

W ij n e n

Rode wijn					€3,60
		
Droge witte wijn 				
€3,60
Zoete witte wijn 				

€3,60

Rosé 		 				€3,60

		€2,50

€3,60

Lekker vo
or
bij de bor
rel!
Bitterballen					€5,00
		
Gemengd bittergarnituur 		
€5,25
Broodplankje 				€5,25
Krokante kipnuggets			€7,00

Pannenkoekenrestaurant
De Strohoed
www.destrohoed.nl | 0593 - 346467
Schoonloërweg 19 in Elp, Drenthe

Uiteten bij de
Strohoed

Overige dranken
Tia Maria					€3,50
		
Amaretto					€3,20

Likeur 43					€3,50
Vieux						€2,40

De Strohoed cadeaubon
Iemand verrassen met
een cadeaubon van
Pannenkoekenrestaurant De
Strohoed? Vraag de bediening naar
de mogelijkheden.

Whisky					€4,25

Berenburg					€2,20		
			
Jonge Jenever				€2,20

Volg jij ons al? Je vindt ons op:

Strohoedje likeur				€2,20		

@destrohoed

