
Basis pannenkoek

Kies een basis pannenkoek. 
Kiest u een basis pannenkoek appel dan is appel 
het hoofditem, van appel krijgt u dan lekker veel. 

Naturel
Appel
Spek
Nutella
Kaas

7,50
8,50
8,50
8,50
8,50

7,50
9,95
9,95
9,95
9,95

Kinder

Bij de kinder pannenkoek mag je in de 
knutselhoek een cadeautje uitkiezen! 

Normaal

Koude dranken

Lindegaard biologisch appelsap
Lindegaard biologisch perensap
Jus d’orange
Coca Cola of Coca Cola zero
Lipton Icetea of Greentea
Fanta, Sprite, Cassis
Earth water (met of zonder prik)
Tonic, Bitter lemon
Chocomel, Fristi
Glas melk
Glas ranja
Fles Geowater (koud kraanwater)

2,75
2,75
3,25
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
1,50
2,50

Wijn

Glas fairtrade wijn
Wit, rood of rosé

4,25

Fles fairtrade wijn
Wit, rood of rosé

22,95

Glas ruby port 3,80
Glas sherry 3,80

Warme dranken

Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappucino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Verse muntthee met honing
Verse gemberthee
Communitea thee
Earl Grey, Moroccan Mint, Rooibos, 
Groene thee (biologisch), Jasmijn, 
Citroen (biologisch)
Warme chocomel
Slagroom

Dol op verse thee?

We serveren u graag een grote kop verse 
gember- of muntthee.

2,60
2,60
3,50
3
3,40
3,40
3,25
3,25
2,80

2,80
0,75

Toevoegingen

Appel
Kaas
Spek
Uitjes
Paprika
Champignon
Ananas
Vanille ijs
Slagroom
Honing
Nutella
Kaneelsuiker

1,85
1,85
1,85
0,85
0,85
0,85
1,35
1,85
1,35
1,35
0,85
0,85

Pannenkoek specialiteiten

Pannenkoek Fort
ui, champignon, paprika, kaas & spek

15

Pannenkoek Nederland 
frikandel speciaal, ui, mayonaise & curry

10

Pannenkoek van de Chef
pulled chicken, sla, zuurtje & zoete saus

16

Pannenkoek Italië
mozzarella, pesto, zongedroogde tomaat 
& balsamico

15

Pannenkoek Griekenland
geitenkaas, walnoten, honing & rucola

15

Pannenkoek het Koninkje
zomers fruit, slagroom & vanille ijs 

14,50

6,50American Pancakes (2 stuks)
met honing, nutella en schenkstroop

Iets anders

Tosti
dik gesneden mais boerenbrood ham & 
kaas of alleen kaas

5

Soep van de dag
huisgemaakte soep met brood

7,50

12Salade van de dag
verse salade met versgebakken broodje

5,50Patatas frieten
met truffelmayonaise

7,50Patatas compleet
friet + een ambachtelijke 
rundvlees kroket

6,50Kinder patatje met snack
keuze uit een kroket, frikandel of 
kaassoufflé

Borrel

Officiersplankje
8 ambachtelijke rundvleesbitterballen 
geserveerd met lekkernijen

9,50

Fortilla’s
tortilla chips belegd met gesmolten kaas, 
geserveerd met een lekkere dipsaus.

6

Gebak

Gebak van de dag
Appelgebak
Muffin
Slagroom

4
3,50
3,50
0,75

GeoFort Wereld
Pannenkoeken

Draai om!

Allergieën, vraag hiervoor naar de mogelijkheden. 
We serveren pannenkoeken gluten- en lactose vrij 
(€2). De wachttijd kan hierdoor langer zijn dan 
normaal. 

Omdat wij uw pannenkoeken ambachtelijk bakken 
kunnen de wachttijden bij drukte wat langer zijn dan u 
van ons gewend bent. 

Héérlijk

Fris &
fruitig

Bieren

Bijzondere bieren van de tap

Cornet van de tap
Seizoensbier van de tap
Estaminet pils van de tap
Palm classic
Bavaria Radler (0.0 en 2.0)
Bavaria Malt 0.0
Weihenstephaner

Cornet oaked: is een zwaar blond bier met 
een romige witte schuimlaag.

Seizoensbier: elk seizoen bieden we u een 
heerlijk passend tapbier.

4
4
2,95
3,25
3,10
3,10
4,50

Dessert

Huis gemaakt vanille ijs 
in een weckpotje met roodfruit 
compote
Chocolade mousse
Crème brûlée

5,50

5,50
5,50

Kies zelf de ingrediënten die je aan je 
pannenkoek toe wil voegen.
Zie dit als een extra topping, deze 
hoeveelheden zijn aangepast zodat u de 
ingrediënten kunt combineren.



Ethiopië: Injera

Injera is een pannenkoekachtig 
brood gemaakt van teff-meel. Het 
wordt traditioneel gegeten in 
Ethiopië. Injera wordt met de 
rechterhand gegeten. Men scheurt 
kleine stukken af van een grote 
koek in het midden van de tafel, 
en gebruikt die om de 
stoofschotel en de salade mee te 
nuttigen.

Marokko: Baghrir

Dit is een zachte en sponsachtige 
Marokkaanse pannenkoek. De 
pannenkoek wordt gemaakt met 
griesmeel en is te herkennen aan 
de talloze gaten. Baghrir wordt 
vaak met jam, stroop, boter of 
honing gegeten.

Frankrijk: Crèpe

Een crèpe is een heel dunne 
pannenkoek die hartig of zoet 
gegeten wordt. The crèpe’s zijn 
typisch Frans en komen 
oorspronkelijk uit de regio 
Bretagne in het noordwesten van 
Frankrijk. Er is zelfs een nationale 
crèpe dag op 2 februari.

Mexico: Tortilla

Een Mexicaanse tortilla is een 
platte ongerezen ‘brood’ in de 
vorm van een pannenkoek. De 
tortilla is te vinden in vele 
varianten, zoals taco’s, burrito’s en 
nacho’s. Er is ook een Spaanse 
tortilla, maar buiten hun naam 
hebben ze niks met elkaar 
gemeen.

U.S.: American Pancakes

De american pancake is een echt 
klassiek Amerikaans ontbijt. Vaak 
worden ze gestapeld geserveerd 
met siroop en met boter op de 
top. American pancakes zijn 
uitzonderlijk in de dikte, 
aangezien bijna alle andere 
soorten pannenkoeken dunner 
zijn. 

Japan: Okonomiyaki

Dit is een Japanse hartige 
pannenkoek. De originele 
okonomivaki wordt gemaakt van 
een dik deeg met alle 
ingrediënten er in gebakken. Het 
verschilt per regio hoe deze 
pannenkoek wordt gemaakt. De 
pannenkoek wordt gegarneerd 
met okonomiyakisaus, een soort 
dikke en zoete saus. 

Oost-Afrika: Chapati

De chapati is een dunne 
pannenkoek uit Oost-Afrika. Het is 
een licht en vlokkige pannenkoek 
die vaak als een soort broodje bij 
de maaltijd wordt gegeten. De 
chapati wordt ook in India en 
Centraal-Asië gegeten. 

Zweden: Raggmunk

Raggmunk is de naam van de 
knapperige Zweedse aardappel 
pannenkoek. De pannenkoeken 
worden in boter gebakken en 
vaak met vlees of vis gegeten. Het 
is een typische winter maaltijd. 

Nederland: Pannenkoek

De pannenkoek zoals wij hem in 
Nederland kennen is toch weer 
anders dan pannenkoeken in 
andere landen. Zo is de Franse 
pannenkoek dunner en de 
Amerikaanse pannenkoek dikker. 
Naast de klassieke pannenkoek 
kennen we in Nederland ook de 
poffertjes. 

Venezuela & Colombia: 
Cachapas

Deze pannenkoek is een 
traditioneel gerecht uit de 
Venezolaanse en Colombiaanse 
keuken. Ze worden gemaakt van 
vers maïsmeel of droge 
maïsbladeren. Cachapas worden 
gegeten met een zachte kaas.

Zuidoost-Azië: Apam Balik

Apam Balik is een zuidoost 
Aziatisch dikke luchtige 
pannenkoek. De traditionele 
vulling van de pannenkoek 
bestaat uit geroosterde pinda’s, 
suiker en romige zoete maïs. De 
pannenkoek wordt 
dubbelgevouwen met de vulling 
er tussen.

Zuid-India: Dosai

Een dosai is een rijst pannenkoek 
die komt uit Zuid-India. De 
pannenkoek is net zo dun als een 
crèpe. Het is een populair product 
dat veel wordt verkocht op straat. 
Ze worden met warm geserveerd 
met hartige toppings.

Pannenkoeken over de wereld
Overal op de wereld worden 
pannenkoeken in verschillende 
varianten gemaakt. Bekijk op 
deze kaart hoe de pannenkoek 
overal anders is. 


