MENIU

Poffer tjes

Biologishe poffertjes

Dranken

TRADITIONEEL
(sviestas, cukraus pudra)

Naminė mėlynių uogienė
Naminė braškių uogienė

KANEEL
(Ceilono cinamonas, kondensuotas pienas, plakta grietinėlė)

Pannenkoek

SPECIALE KOFFIE | rūšinė kava
Braziliška arabika išauginta Monte Belo regione, 1200 metrų
virš jūros lygio įsikūrusiame ūkyje, kurią mums skrudina BREW.
Specialty coffee.

Olandiški blyneliai, kepami originalioje keptuvėje

5

AARDBEI
(naminė braškių uogienė, kondensuotas pienas, braškės, plakta
grietinėlė)
BOSBESSEN
(naminė mėlynių uogienė, kondensuotas pienas, uogos, plakta
grietinėlė )
HAZELNOOT
(Nutella, kondensuotas pienas, plakta grietinėlė)

Įdaryti olandiški blyneliai

MOZZARELLA
(Mozzarella, naminis Hollandaise padažas, salotos)
CHORIZO
(Chorizo, naminis čili Hollandaise padažas, salotos)

Tradicinis, didelis olandiškas blynas
TWEE
Sūris ir
Sūris ir
Sūris ir
Sūris ir
Sūris ir
DRIE
Sūris,
Sūris,
Sūris,
Sūris,
Sūris,
Sūris,

AARDBEI x HAZELNOOT
(Nutella, kondensuotas pienas, naminė braškių uogienė,
braškės, plakta grietinėlė)

Gevulde poffertjes

Be miltų - iš ekologiškų avižų, avižų pieno ir ekologiškų bananų, (V) 6
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pievagrybiai
pomidorai
kumpis
svogūnai
Chorizo

Gėrimai

DOUBLE ESPRESSO | dvigubas espresso
AMERICANO | 175 ml vandens, dvigubas espreso
FLAT WHITE | 70 ml pieno, dvigubas espreso
CAPPUCCINO | 90 ml pieno, espreso
LATTE | 200 ml pieno, espreso
ZELFGEMAAKTE THEE | naminė arbata
ON LEMON limonadas

kumpis ir pievagrybiai
kumpis ir pomidorai
pievagrybiai ir pomidorai
Chorizo ir svogūnai
Chorizo ir pomidorai
Chorizo ir pievagrybiai

6,5

KAAS
(Mozzarella, Gouda, Džiugas®, pomidorai, svogūnų laiškai,
kepinti svogūnai, salotos, Hollandaise padažas)
HAM
(kumpis, Gouda, pievagrybiai, marinuoti agurkai, kepinti
svogūnai, Hollandaise padažas, salotos)
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PIKANTE
(Chorizo, jalapenai, pomidorai, marinuotos paprikos, aštrus
Hollandaise padažas, svogūnai, salotos)
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Užsakymus prašome pateikti prie namelio. Dankjewel!
@hollandpancakes
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2
2,5
3
3
3
2
3,5

VIGO kombucha
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NATUURLIJK SAP | natūralios sultys
(apelsinų, persikų - vynuogių, tropinių vaisių)
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BIER | alus
2,5
Free Damm Lager Beer (šviesusis nealkoholinis alus)
Free Damm Limon Lager Beer (nealkoholinis alus su šviežių
citrinų sultimis)
IJSJE | ledai
Rankų darbo, natūralios grietinėlės

2,5

