
 

warme chocomel 2,75
warme chocomel met s lagroom 3,25

thee 2,30
verse muntthee met honing 3,25

ko e 2,30
espresso 2,30
dubbele espresso 3,10
cafeïnevrije ko e 2,30
cappuccino 2,75
latte macchiatto 3,50

irish co ee -  met whiskey 6,25
french co ee -  met grand marnier 6,25
albatros co ee -  met beerenburg 5,00

warme dranken

OERPANNENKOEKEN VAN OERGRANEN
Onze OERpannenkoeken zijn niet zomaar pannenkoeken. 

 
Gezonder kunnen wij het niet maken.

Aan de andere kant van deze placemat

ZOET, HARTIG & KAAS

PLATES
SALADES

TOETJES
HAMBURGERS

PANNENKOEKEN

PANNENKOEKEN
SPECIALITEITEN

staan al onze heerlijke gerechten
EN NATUURLIJK

KINDER
PANNENKOEKEN

GOED BEREID KOST TIJD !

mocht er onverhoopt iets niet gaan zoals gewenst,  laat het ons dan direct weten .

Onze ambachtelijke pannenkoeken worden gebakken in de koekenpan (en niet in een machine) .

De wachttijd kan hierdoor oplopen als het druk is op het pannenkoekenschip. 

droge witte wijn -  zoete witte wijn -  rosé -  rode wijn per glas 3,95
droge witte wijn -  zoete witte wijn -  rosé -  rode wijn per es 19,50

wijnen

fris ti -  chocolademelk -  melk 2,40
chaudfontaine rood of blauw 2,40
coca cola -  coca cola zero -  s inas -  cassis 2,40
bitter lemon -  tonic  -  rivella 2,40
ranja 1,00

appelsap -  jus d'orange 2,60
fuztea -  fuztea green tea 2,60
biolog ische perensap 3,95
vers geperste s inaasappelsap 4,25

heineken pils  amsterdammer 2,75
heineken pils  uitje 2,45
speciaal bieren vanaf 3,75
heineken 0.0% 2,75
radler 0% of 2% 3,50

binnenlands gedistilleerd 3,50
jenever - beerenburg
buitenlands gedistilleerd 4,75
vodka -bacardi - gin - whisk(e)y - cognac
binnenlandse likeuren 4,25
passoa - malibu - safari
buitenlandse likeuren 5,25
grand marnier - cointreau - drambuie - tia maria - baileys - licor 43
sambuca - ammaretto - limoncello
advocaat met s lagroom 3,75

dranken

LIKE ONS
OOK OP

 FACEBOOK

PANNENKOEKENSCHIP ASSEN - VAART NZ 1 - 9401 GM ASSEN - Telefoon: 0592 – 86 98 38 - info@pannenkoekenschipassen.nl - www.pannenkoekenschipASSEN.nl

Speciaal 
voor alle prinsessen en piraten 

glas ranja
naturel pannenkoek

( kies je eigen topping van de tafel )

maak je eigen kinderijsje met lekkere snoepjes

8,75

PANNENKOEKENSCHIP

Tot snel!

3

Betaal en reserveer gemakkelijk online

2

Maak een keuze uit één van onze 
verrassende deals

powered by pannenkoekenschip assen

1

Ga naar www.etenophetwaterindrenthe.nl
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warme chocomel 2,75
warme chocomel met s lagroom 3,25

thee 2,30
verse muntthee met honing 3,25

ko e 2,30
espresso 2,30
dubbele espresso 3,10
cafeïnevrije ko e 2,30
cappuccino 2,75
latte macchiatto 3,50

irish co ee -  met whiskey 6,25
french co ee -  met grand marnier 6,25
albatros co ee -  met beerenburg 5,00

warme dranken

OERPANNENKOEKEN VAN OERGRANEN
Onze OERpannenkoeken zijn niet zomaar pannenkoeken. 

 
Gezonder kunnen wij het niet maken.

Aan de andere kant van deze placemat

ZOET, HARTIG & KAAS

PLATES
SALADES

TOETJES
HAMBURGERS

PANNENKOEKEN

PANNENKOEKEN
SPECIALITEITEN

staan al onze heerlijke gerechten
EN NATUURLIJK

KINDER
PANNENKOEKEN

GOED BEREID KOST TIJD !

mocht er onverhoopt iets niet gaan zoals gewenst,  laat het ons dan direct weten .

Onze ambachtelijke pannenkoeken worden gebakken in de koekenpan (en niet in een machine) .

De wachttijd kan hierdoor oplopen als het druk is op het pannenkoekenschip. 

droge witte wijn -  zoete witte wijn -  rosé -  rode wijn per glas 3,95
droge witte wijn -  zoete witte wijn -  rosé -  rode wijn per es 19,50

wijnen

fris ti -  chocolademelk -  melk 2,40
chaudfontaine rood of blauw 2,40
coca cola -  coca cola zero -  s inas -  cassis 2,40
bitter lemon -  tonic  -  rivella 2,40
ranja 1,00

appelsap -  jus d'orange 2,60
fuztea -  fuztea green tea 2,60
biolog ische perensap 3,95
vers geperste s inaasappelsap 4,25

heineken pils  amsterdammer 2,75
heineken pils  uitje 2,45
speciaal bieren vanaf 3,75
heineken 0.0% 2,75
radler 0% of 2% 3,50

binnenlands gedistilleerd 3,50
jenever - beerenburg
buitenlands gedistilleerd 4,75
vodka -bacardi - gin - whisk(e)y - cognac
binnenlandse likeuren 4,25
passoa - malibu - safari
buitenlandse likeuren 5,25
grand marnier - cointreau - drambuie - tia maria - baileys - licor 43
sambuca - ammaretto - limoncello
advocaat met s lagroom 3,75

dranken

LIKE ONS
OOK OP

 FACEBOOK

PANNENKOEKENSCHIP ASSEN - VAART NZ 1 - 9401 GM ASSEN - Telefoon: 0592 – 86 98 38 - info@pannenkoekenschipassen.nl - www.pannenkoekenschipASSEN.nl

Speciaal 
voor alle prinsessen en piraten 

glas ranja
naturel pannenkoek

( kies je eigen topping van de tafel )

maak je eigen kinderijsje met lekkere snoepjes

8,75

PANNENKOEKENSCHIP

Tot snel!

3

Betaal en reserveer gemakkelijk online

2

Maak een keuze uit één van onze 
verrassende deals

powered by pannenkoekenschip assen

1

Ga naar www.etenophetwaterindrenthe.nl

droge witte wijn - zoete witte wijn - rosé - rode wijn per glas 4,00

droge witte wijn - zoete witte wijn - rosé - rode wijn per fles 20,00

wijnen

warme chocomel 3,25
warme chocomel met slagroom 3,75

thee 2,50
verse muntthee met honing 3,50
verse gemberthee met honing 3,50

koffie 2,50
espresso 2,50
dubbele espresso 3,30
cafeïnevrije koffie 2,50
cappuccino 3,00
latte macchiatto 3,50

irish coffee - met whiskey 6,75
french coffee -  met grand marnier 6,75
albatros coffee - met beerenburg 5,50

warme dranken

tot 8 jaar

droge witte wijn - zoete witte wijn - rosé - rode wijn per glas 4,50

droge witte wijn - zoete witte wijn - rosé - rode wijn per fles 22,75

wijnen

warme chocomel 3,75
warme chocomel met slagroom 4,50

thee 2,75
verse muntthee met honing 4,25
verse gemberthee met honing 4,25

koffie 2,75
espresso 2,75
dubbele espresso 3,75
cafeïnevrije koffie 2,75
cappuccino 3,50
cafeïnevrije cappuccino 3,50
latte macchiatto 4,25

irish coffee - met whiskey 7,25
french coffee -  met grand marnier 7,25
albatros coffee - met beerenburg 6,00

warme dranken

kinderijsje

coca cola - coca cola zero - sinas - sprite 2,90
fuzetea - fuzetea green - fuzetea non 2,90
chaudfontaine rood of blauw 2,90
bitter lemon - tonic - rivella - cassis 2,90
appelsap - jus d'orange - ginger ale 2,90
perensap 4,50
vers geperste sinaasappelsap 4,95
frist i - chocolademelk - melk 2,90
ranja 1,50
karaf water met munt en citroen 4,50

heineken pils Amsterdammer 3,50
heineken pils fluitje 3,25
seizoensbier 4,75
heineken 0.0 3,50
radler 0% of 2% 4,50

binnenlands gedistilleerd 3,95
jenever - beerenburg
buitenlands gedistilleerd 5,25
vodka -bacardi - gin - whisk(e)y - cognac
binnenlandse likeuren 5,00
passoa - malibu - safari
buitenlandse likeuren 5,75
grand marnier - cointreau - drambuie - tia maria - baileys - licor 43
advocaat met slagroom 4,75

dranken


