Plate service
Liever geen pannenkoek? U kunt natuurlijk ook kiezen
voor onze plate service. Deze gerechten serveren wij met
frites, fritessaus en rauwkost.
46. Huisgemarineerde spareribs...........................€ 14,50
Met knoflooksaus of cocktailsaus
47. Wienerschnitzel.................................................€ 12,50
Lekker met een warme saus
48. Spies van Kipsaté...............................................€ 12,50
49. Kip in ‘t pannetje..........................................€ 12,50
Kipdijen met gebakken ui in een woksaus
50. Warme sauzen......................................................€ 2,00
Pindasaus, champignonsaus, jagersaus

IJsbuffet
In onze zaak staat ijsbuffet voor u klaar. Als u genoten
hebt van onze pannenkoeken of plate service kunt u hier
onbeperkt gratis gebruik van maken. U vind hier diverse
soorten ijs, toppings, chocoladesaus, warme kersen en
slagroom.

Catering
Ieder soort feest of evenement verdient een bijpassende catering. Of het nu gaat om een groot
zakelijk feest, een bruiloft, een jubileum of een
kleinschalig buurtfeest.

menukaart

Horecagelegenheid Coen Evers heeft jarenlange ervaring in het verzorgen van verschillende soorten
feesten en evenementen. Wij maken altijd gebruik
van verse ingrediënten. Uw gasten zullen gegarandeerd genieten!

Feesten & Partijen
Bij Coens Pannenkoekenhuus kunt u ook terecht
voor uw feest! Of het nu gaat om een huwelijksfeest, personeelsfeest, familliefeest, themafeest of een leuk kinderfeest, de
medewerkers van Coens Pannenkoekenhuus zorgen voor een onvergetelijke ervaring!
Voor kleine groepen kunt u terecht bij Coens
Pannenkoekenhuus in Zelhem, voor
grotere groepen kunt u ook terecht bij Coens
Tapperij in Keijenborg.

Coens

pannenkoekenhuus

Voor meer informatie neem contact op via
info@coenevers.nl, via telefoonnummer
0314 - 64 1392 of vraag een van onze
medewerkers.

Koffiespecialiteiten
51. Spanish coffee.......................................................€ 5,50
Tia Maria, koffie en slagroom
52. Irish coffee.............................................................€ 5,50
Irish whisky, koffie en slagroom
53. French coffee.........................................................€ 5,50
Grand marnier, koffie en slagroom
54. Koffie met een likeurtje......................................€ 4,50
Keijenborgse klompenmakers aan het werk
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Voorgerechten

Pannenkoeken uut de buurte

Pannenkoeken van wieter weg

01. Tomatensoep........................................................€ 4,50
Met gehaktballetjes

33. Pannenkoek uut Broek.....................................€ 12,50
Spek, ui, champignons,
metworst en kaas

38. Uut Frankriek.....................................................€ 12,50
Met brie, honing en walnoten

02. Romige Doesburgsche mosterdsoep...............€ 4,50
Met spekjes
03. Romige champignonsoep..................................€ 4,50
Met ham
04. Stokbrood..............................................................€ 4,50
Met kruidenboter en knoflooksaus

Zoete pannenkoeken
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

Naturel....................................................................€ 7,00
Appel.......................................................................€ 7,75
Ananas....................................................................€ 7,75
Appel/ rozijnen......................................................€ 8,50
Appel/ ananas........................................................€ 8,50
Appel/banaan........................................................€ 8,50
Banaan/ gember....................................................€ 8,50
Gember...................................................................€ 7,75
Diverse soorten fruit............................................€ 9,75

34. Pannenkoek De Velswieker.............................€ 12,50
Met een ragout van kip en champignons
en een bakje rauwkost
35. Pannenkoek uut d’n Enk..................................€ 12,50
Met Spek, paprika, ui, ham en ei
36. Pannenkoek De Keijenborger.........................€ 12,50
Met rabarber en romige kwark
37. Pannenkoek De Dunsborg...............................€ 12,50
Warme kersen, vanilleijs en slagroom

Kinderfeestjes
Zin in een kinderfeestje bij Coens Pannnenkoekenhuus?
Wij hebben verschillende mogelijkheden zoals:
•

Zoet & Hartig
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Spek, appel.............................................................€ 9,00
Spek, appel, rozijnen.............................................€ 9,75
Spek, appel, kaas....................................................€ 9,75
Spek, gember.........................................................€ 9,25
Spek, gember, kaas................................................€ 9,75
Spek, ananas..........................................................€ 9,00
Spek, ananas, kaas.................................................€ 9,75
Ham, ananas ,kaas.................................................€ 9,75
Kaas en ananas......................................................€ 9,00

Hartige pannenkoeken
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Kaas, champignons...............................................€ 9,00
Champignons, ui, spek ........................................€ 9,75
Salami.....................................................................€ 8,00
Salami en kaas.......................................................€ 9,00
Salami, kaas en tomaat.........................................€ 9,75
Spek (mager of vetspek).......................................€ 8,00
Brie en spek ..........................................................€ 9,00
Ham, kaas en tomaat............................................€ 9,75
Ham, kaas en champignons.................................€ 9,75
Ham, champignons en ui.....................................€ 9,75

•

Arrangement Coen de Vos.................€ 7,50 per kind
Onbeperkt ranja, patat met mini snackjes of een
pannenkoek Coen de Vos. Een lekker softijsje of
waterijsje en een zakje snoep.
Arrangement Feest..............................€ 9,75 per kind
Onbeperkt ranja, kidsbox met frikandel, kroket of
kipnuggets en 3 Coentjes of pannenkoek feest met 3
Coentjes en 3 toppings. Een lekker softijsje of waterijsje en een zakje snoep.

Je kunt je feestje uitbreiden met de volgende activiteiten:
•
•
•

Klompje schilderen.............................€ 4,50 per kind
Boeren klompengolf...........................€ 2,50 per kind
Knutselmiddag.....................................€ 4,50 per kind

Klompenfeitjes
Klompen werden rond 1900 in heel Europa
gedragen.
Klompen worden in cm aangeduid. 2x de schoenmaat
delen door 3 geeft de klompmaat. Zo is schoenmaat 42
klompmaat 27 (cm).

Wilt u een glutenvrije of lactosevrije pannenkoek? Vraag ernaar bij de bediening.

39. Uut Italië.............................................................€ 12,50
Met champignons, paprika,ui, salami,
kaas en Italiaanse kruiden
40. Uut Egypte..........................................................€ 12,50
Dubbelgevouwen pannenkoek met
shoarma, paprika, ui, kaas, ijsbergsla,
bakje knoflooksaus
41. Uut Noorwegen..................................................€ 12,50
Gerookte Noorse zalm, roomkaas en spinazie
42. Uut Mexico..........................................................€ 12,50
Pannenkoek met prei, paprika, gekruid
rundergehakt, kaas en een bakje tacosaus

Coens kinderpannenkoeken
Bij elke kinderpannenkoek krijg je 3 Coentjes. In ons
winkeltje kun je hiervoor een leuk cadeautje uitzoeken.
Je kunt de Coentjes ook sparen voor een groter cadeau.

Keijenborg klompendorp
De achterhoek stond bekend om zijn vele klompenmakers. Bij de achterhoekers stond Keijenborg bekend
om zijn vele klompenmakers.
Klompen werden gemaakt waar de bomen groeiden.
Hier in Keijenborg komen het Zelhemse (de Els) en het
Hengelse broek bij elkaar, waar veel populieren werden
aangeplant. Broekgronden zijn nat. Populieren trekken
in het voorjaar veel water uit de grond, waardoor de
broekgronden sneller opdroogden.
Hier in Keijenborg en ’t Hengelse Gooi waren een 50
tal klompenmakerijen en klompenfabrieken. Voor veel
gezinnen een belangrijke bron van inkomen naast een
klein boerderijtje.
Er is een fietsroute langs deze adressen uitgezet. Hiervan is een boekje met interessante informatie over
klompen en lokale klompenmakers.
Het toeristisch platform Hengelo Keijenborg vraagt
€ 2,- voor dit boekje en is ook hier verkrijgbaar.

Ook als je kiest voor plate service krijg je tot 13 jaar 3
Coentjes.
43. Pannenkoek Coen de Vos...................................€ 6,75
(Naturelpannenkoek met een poedersuikersjabloon van Coen de Vos en 3 Coentjes)
44. Pannenkoeken feest............................................€ 7,50
(Naturelpannenkoek met een poedersuikersjabloon van Coen de Vos, 3 Coentjes en
3 toppings om je pannenkoek mee te
versieren (smarties, marshmallows en discodip)
45. Kidsbox...................................................................€5,50
frites met of een kroket, of een frikandel, of
kipnuggets met fritessaus en 3 coentjes

Mansklomp
Pannenkoek met dubbel spek (vet spek of magerspek),
metworst, ui en champignons
€ 12,50

Vrouwsklomp
Pannenkoek met appel, rozijnen en 2 bolletjes kaneelijs
€ 10,50

Kinderklomp
Kinderpannenkoek met smarties,
marshmallows en discodip
€ 7,50

