
SOEPEN SALADES
SALADE GEROOKTE KIP
Met pijnboompitjes, kaas en pesto dressing

BOEREN GROENTESOEP GEITENKAAS SALADE
Huisgemaakt Met appel, walnoten en hongingmosterd dressing

SOEP VAN DE CHEF SALADE CARPACCIO
Vraag de bediening Met pijnboompitjes, kaas en pesto dressing

HUISGEMAAKTE ERWTENSOEP MET ROOKWORST SALADE GEROOKTE ZALM
Speciaal voor de wintermaanden Met rode ui, zongedroogde tomaatjes en honingmosterd dressing

OVERIG NIEUW

BROOD MET KRUIDENBOTER  PROEVERIJ VAN DE CHEF voor 2 personen € 10,95
RUNDERCARPACCIO, rode ui, pijnboompitten,    selectie van onze voorgerechten
truffelmayonaise en oude kaas € 9,95 BARNEVELDSE CHICKENWINGS met chilisaus  € 6,75                    

TRADITIONELE PANNENKOEKEN 3 INGREDIËNTEN

NATUREL Pannenkoek met ham, kaas en ananas

Pannenkoek met ham, kaas en champignons

1 INGREDIËNT Pannenkoek met ham, kaas en ui

Keuze uit: Appel Boerenjongens Ham Nutella Pannenkoek met salami, kaas en paprika

Ananas Champignons Kaas Rozijnen Pannenkoek met spek, kaas en ananas

Banaan Gember Kersen Spek Pannenkoek met spek, kaas en champignons

Pannenkoek met spek, kaas en ui

2 INGREDIËNTEN Pannenkoek met tomaat, ui en champignons

Keuze uit: Appel en banaan Kaas en ananas

Appel en Grand Marnier Kaas en champignons

Appel en kaas Kaas en chorizo

Appel en rozijnen Kaas en gember

Banaan en rum Spek en appel

Banaan en kaas Spek en kaas

Ham en champignons Spek en rozijnen

Ham en kaas Spek en ui

SPECIALITEITEN
CANADESE PANNENKOEK Pannenkoek met spek, ham, kaas, champignons, ui en currysaus apart geserveerd

EGYPTISCHE PANNENKOEK Pannenkoek met shoarma, paprika, knoflooksaus en salade

GRIEKSE PANNENKOEK Pannenkoek met meegebakken lamsgehakt, gyroskruiden, pijnboompitten, salade en tzatziki

HONGAARSE PANNENKOEK Pannenkoek met chorizo, salami, paprika, tomaat en kaas

INDISCHE PANNENKOEK Pannenkoek met Rendang (gestoofd rundvlees met kruiden), boontjes, atjar en sambal NIEUW RECEPT!

PANNENKOEK MASAÏ Pannenkoek met kaas, zonnebloempitten, ui, champignons en salade

FRANSE PANNENKOEK Pannenkoek met appel rozijnen, vanille ijs, Cointreau en slagroom

HOLLANDSE PANNENKOEK Pannenkoek met warme kersen, vanille ijs, Kirsch en slagroom 

NOORSE PANNENKOEK Pannenkoek lauwwarm met gerookte zalm, crème fraîche, roomkaas, rode ui en salade  meerprijs 1,- euro

OOSTENRIJKSE PANNENKOEK Pannenkoek met biefstukpuntjes, champignons, ui en salade meerprijs 1,- euro

PANNENKOEK

Met brie, salami, champignons, ui en bieslook                      € 14,50       Met choco,mocca of aardbeiensaus ijs&slagroom               € 12,50

Met geitenkaas, appel, walnoten en honing Met Advocaat, banaan en slagroom                                

Met 4 kazen, geitenkaas, brie, oude en jonge kaas  Met appel, kaneelijs, kaneel likeur en slagroom

€ 6,75

€ 7,75

€ 7,75

€ 8,25

€ 10,50

€ 12,50

€ 14,50

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

€ 4,25

€ 8,50

€ 6,50

€ 4,95

€ 4,95

€ 5,50

HARTIG EN ZOET

Geopend dinsdag tm donderdag van 12.00 

tot 20.00 uur en 

vrijdag tm zondag van 

12.00 tot 21.00 uur 

in juli en augustus ook op maandag open! 



KINDERPANNENKOEKEN HALF -OM- HALF PANNENKOEKEN  VOOR DE TWIJFELAARS

Kleine kinderpannenkoek Pannenkoek appel -half- kaas

Surprise pannenkoek meisje Pannenkoek appel en rozijnen -half- spek en kaas

Surprise pannenkoek jongen Pannenkoek appel en banaan -half- ham en champignons

Pannenkoek kaas en ananas -half- spek en ui

3 GANGEN VOORDEELMENU

* Soep van de Chef

* Pannenkoek met 2 ingrediënten

* Dessert naar keuze (m.u.v. coupe d'Amour)

SPECIAAL BESLAG

BUITEN ONS STANDAARD BESLAG, KUNT U KIEZEN UIT DE VOLGENDE SOORTEN BESLAG, COMBINATIES ZIJN MOGELIJK:
Meergranen Glutenvrij Lactosevrij Ei-vrij Vegan

DAGSCHOTELS BIJGERECHTEN

BIEFSTUKPUNTJES      € 16,95 KIPSATÉ RAUWKOST SALADE KROKET

Met gebakken champignons en ui Met kroepoek en satésaus Met tomaat en komkommer met mosterd

SCHNITZEL SPARERIBS PORTIE FRIET FRIKANDEL

Met zigeunersaus Met knoflook-/chilisaus Met mayonaise de lekkerste

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites en salade

REUZE OMELETTEN MET BROOD EN SALADE MAALTIJDSALADES
OMELET MET 1 INGREDIËNT  € 8,50 KIP (gebakken), cashewnootjes, ui, champignons

Keuze uit: ham, kaas, spek paprika en chilli saus

OMELET MET 2 INGREDIËNTEN € 10,50 CARPACCIO  pijnboompitjes, kaas, truffel mayonaise

Keuze uit: ham en kaas, spek en champignons, tomaat en ui

GEITENKAAS appel, walnoten, honingmosterd dressing

CANADESE OMELET

met spek, ham, kaas, champignons en currysaus € 14,50 GEROOKTE ZALM met ui, kappertjes en 

en honingmosterd dressing

OOSTENRIJKSE OMELET

met biefstukpuntjes, champignons en ui € 14,95 BIEFSTUKPUNTJES met gebakken ui &

champignons

De maaltijdsalades worden met boerenbrood en

kruidenboter geserveerd

DESSERTS
Mini ijsje: 1 bol ijs en slagroom  € 2,25

Kinderijsje: 2 bollen ijs, slagroom en een verrassing € 5,00

Coupe Simpel: vanille-ijs met slagroom € 5,00

Bananensplit: banaan, bananen-ijs, vanille-ijs, Advocaat en slagroom € 6,75

Dame Blanche: chocolade-ijs, straciatella-ijs, vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom € 6,75

Coupe Noisette: walnoten-ijs met mocca-saus en slagroom € 6,75

Coupe Tolboom: kaneel-ijs, warme appel & rozijnen met kaneel likeur en slagroom € 6,75

Sorbet: een ouderwets grote sorbet met vanille-,aardbeien- en bananenijs, vruchtjes en slagroom € 6,75

Coupe Snicker: chocolade-ijs, vanille-ijs, caramelsaus, pinda's en slagroom € 6,75 Nieuw

Spekkoek-kaneelijs: dessert met spekkoek, kaneel-ijs en slagroom € 6,75 Nieuw

Coupe d 'Amour voor 2 personen: 7 soorten ijs, vruchtjes en slagroom € 9,50

Huisgemaakte appeltaart  € 3,75/met slagroom € 4,25/met vanille-ijs en slagroom of slagroom en koffie € 5,95

Appelroosje  € 3,95/met slagroom € 4,50/met vanille-ijs en slagroom of slagroom en koffie € 6,25

Wij accepteren: Cash, Pin, Maestro en Visa

Hoevelakenseweg 89 - 3784 WG  TERSCHUUR tel.nr. 0342-461514 www.detolboom.com info@detolboom.com

€ 14,95

€ 16,95

Vriendelijk verzoeken wij u niet apart af te rekenen!

Heeft u een allergie? Meld dit ons!
Heeft u iets te vieren? Wij hebben goede mogelijkheden voor groepsreserveringen. Vraag er naar bij onze bediening.

€ 13,95

€ 15,95

€ 15,95 € 15,95

3 EIEREN

€ 14,95

€ 20,50

€ 6,95

€ 1,25

IETS ANDERS

€ 2,75

€ 15,95

€ 8,50

€ 10,50

€ 10,50

€ 10,50

€ 5,95

MEER PANNENKOEKEN

VOOR DE KLEINTJES

€ 6,95


