een rUIMTE
vOOR pannetjes...
ETEN in een mooie setting
Bij ‘t Pannetje eten en drinken hebben wij de beschikking
over 50 stoelen en dus ruim voldoende plaats voor (grote)
groepen. Maar natuurlijk ook gezellig om met z’n tweetjes
sfeervol te eten. Met het Pannetjesconcept serveren wij op
een creatieve manier diverse schotels. Van spareribs tot
gesmoorde zalmfilet. Altijd wat lekkers voor iedereen!

SPECIAAL
VOOR BEDRIJVEN
VAN LUNCHES TOT VERGADERINGEN
IN ONS GEZELLIGE RESTAURANT
Een heerlijke lunch op locatie
of een vergadering in onze zaak
met heerlijke hapjes? Bij ‘t Pannetje
eten en drinken is alles mogelijk.
Laat u informeren over de diverse
mogelijkheden. Wilt u broodjes
bestellen? Bel dan tijdig uw bestelling door
en wij zorgen ervoor dat het vers klaar
staat als u de broodjes komt ophalen.

BROODJES
Stokbroodje Gezond			
			

€ 4,50
€ 4,50

Sla, brie, gehakte noten, honing

			

€ 4,25

de Ideale locatie voor:
• heerlijke pannetjes
• Lunches (ook zakelijk)
• feesten en partijen
• Vergaderen

ijsberg sla, tonijnsalade, rode uien ringen

			

€ 4,50

Sla, filet american, gesnipperde ui

			

€ 3,95

ijsberg sla, eiersalade, fijn gesneden bieslook

			

€ 3,95

			

Gerechten die geserveerd worden
in het restaurant, kunt u ook
bestellen om mee te nemen!
Glutenvrij en vegetarische gerechten zijn ook verkrijgbaar.
Vraag onze medewerkers voor meer informatie.

Prijswijzigingen en zet- en drukfouten in deze folder voorbehouden.

Brugstraat 12 | 6031 EG Nederweert | T. 0495-626024
M. 06-53914023 | E. info@pannetje-nederweert.nl
www.pannetje-nederweert.nl

Brugstraat 12, 6031 EG Nederweert
Volg ons ook op facebook: www.facebook.com/tpannetje
www.pannetje-nederweert.nl

KINDERMENU

HOOFDGERECHTEN

Keuze uit 4 bitterballen, 4 kipnuggets, frikandel
of kroket. Geserveerd met verse frietjes,
appelmoes mayonaise en een verrassing

Supermals Kogelbiefstuk
€ 4,95

VOORGERECHTEN
Mandje versgebakken baquette
met huisgemaakte kruidenboter
Mandje versgebakken baquette met pesto
Tonijn op een bedje van salade
Bacon op een bedje van salade
Kipfilet op een bedje van salade

zigeunersaus, satésaus

Heerlijk mals varkenshaasje

Extra
Gebakken champignons

Beste kwaliteit schnitzel
€
€
€
€

2,25
4,25
4,25
4,25

€ 3,95
€ 4,15
€ 3,95

Saté van de haas

€ 11,95

Met huisgemaakte satésaus.

Met huisgemaakte satésaus.

Hamburger “van de Brugstraat”

€ 10,95

€ 10,95

€ 10,95

€ 4,50
€ 4,50
€ 3,50
€ 4,50
€ 3,25

LUNCHGERECHTEN

Een typisch hollands gerecht. Witvis gefrituurd, met remouladesaus.

€ 6,75
€ 6,75
€ 3,50

Oerhammetje

12 uurtje

€ 6,95

€ 9,95

€ 11,95
€ 9,95

Een bourgondisch hammetje van varkensvlees uit de Peelstreek.

€ 13,50

Bami / Nasi schotel

van smaak. Meerdere malen bekroond.

€ 7,95

Verrukkelijke bami of nasi met een gebakken ei,

€ 12,95

huisgemaakte satésaus en kroepoek.

Mix van sparerib, oosterse kipfilet en cevapcici worstje.
* Pannetjes worden geserveerd met verse frietjes en salade.

2 sneetjes brood met ham en kaas, Gebakken ei en broodje kroket

Met honing-mosterd saus.

De allerbeste spareribs van het land, supermals en mild

Wereld grill mix pannetje

Dame Blanche
Bavaroise
Keuze uit Aardbei - Chocolade - Sinasappel
Coupe met slagroom
Coupe met vruchten
Kinderijsje

Uitsmijter ham en/of kaas
Uitsmijter bacon
Tosti ham en/of kaas, of Hawaï

Kibbeling

Gesmoorde zalmfilet geserveerd met hollandaisesaus.

Texaans pannetje

€ 9,50

Geserveerd met stokbrood en huisgemaakte kruidenboter

NAGERECHTEN
€ 10,95

Spiesjes van kleine kreeftachtige bereid in Thai marinade.

Speciaal gekruide kipreepjes.

MAALTIJDSALADES
Keuze uit: Kip - Bacon - Tonijn - Brie

Garnalenspies

HOOFDGERECHTEN IN EEN PANNETJE

Atlantisch pannetje

€ 10,95

Van de bovenbil van het in limburg gefokte varken.

Laat u verrassen.

* Onze overheerlijke soepen worden geserveerd met brood
en huisgemaakte kruidenboter.

€ 2,00

Gebakken spekjes, uien, champignons

€ 2,25

Saté (kip)

Southern American

€ 13,50

€ 2,00

Champignonroomsaus, peperroomsaus, stroganofsaus,

Gesneden van het Belgisch wit-blauwe rund uit Nederweerter weides.

Uit het meest malse stuk van het varken.

SOEPEN
Verse tomatensoep met knapperige croutons
Huisgemaakte pittige aromatische goulashsoep
Dagsoep... elke keer weer een lekkere verrassing

Extra sauzen
€ 13,50

Bami / Nasi schotel Speciaal

€ 10,95

Verrukkelijke bami of nasi met een gebakken ei,
saté met huisgemaakte satésaus en kroepoek.

Gyros

€ 8,95

Gesneden varkensvlees, pitabroodje en eigengemaakte knoflooksaus.
* Hoofdgerechten geserveerd met verse friet, salade en saus naar keuze.

Saté (kip) met brood
Saté (v/d haas) met brood

€ 7,95
€ 8,95

