‘EEN PANNENKOEK MET EEN GOUDEN RANDJE’

DRANKEN
KAART

Hartelijk welkom bij ons

speciale pannenkoekenhuis
Graag heten wij u welkom in ons speciale pannenkoekenhuis!
U kunt bij ons genieten van een ruime keuze aan
heerlijke gerechten, welke zijn bereid door onze bijzondere
medewerkers. Onze medewerkers zullen u naar hun
vermogen een extra lekker eetmoment bezorgen.

‘Een pannenkoek met een gouden randje’
Wij hebben een diversiteit aan medewerkers die
afkomstig zijn uit verschillende groepen van de
samenleving. Dit verschilt van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt tot medewerkers met
een arbeidsbeperking.

Samen zorgen we voor
kansen in de samenleving!
Kijk voor meer informatie op:

pannenkoekenhuisfrittella.nl • restaurantdewensboom.nl

WARME DRANKEN
Koffie

2,85

Thee

2,50

Verse muntthee met honing

3,50

Espresso

2,85

Dubbele Espresso

4,00

Cappuccino

3,10

Koffie verkeerd

3,10

Latte macchiato

3,25

Moccachino

3,25

Warme Chocolademelk met slagroom

3,50

IJskoffie

4,00

Espresso met vanille ijs en slagroom

Italian Coffee

7,50

Koffie met Amaretto en slagroom  

Irish Coffee

7,50

Koffie met Whiskey en slagroom

Spanish Coffee

7,50

Koffie met Tia Maria en slagroom

French Coffee

7,50

Koffie met Grand Marnier en slagroom

Baileys Coffee

7,50

Koffie met Baileys Irish Cream en slagroom

Vraag onze medewerkers
naar de decafé mogelijkheden

FRISDRANKEN
Coca Cola (Regular of Zero)

2,90

Fanta Orange  

2,90

Fanta Cassis  

2,90

Sprite  

2,90

Mineraalwater plat

2,90

Mineraalwater bruisend

2,90

Lipton Ice Tea  

3,15

Lipton Ice Tea Green

3,15

Tonic  

3,00

Bitter Lemon

3,00

Fristi

3,00

Chocomel

3,00

Rivella Light

3,00

Appelsap

3,00

Verse Jus d’Orange

3,90

Melk

2,50

Ranja

1,50

Huisgemaakte Milkshake per glas
Banaan, Vanille, Chocolade, Aardbei
of Stoofpeer (seizoensartikel)

3,90

Wij doen wél water bij de wijn….
We serveren een glas kraanwater gratis, indien u ook een
ander drankje bestelt. Indien u enkel een glaasje water wilt drinken,
vragen wij een bijdrage van € 0,75 per glas.

BIEREN
Van de tap
Hertog Jan

3,10

Hertog Jan Weizener

4,00

Leffe Blond

4,00

Karmeliet

4,50

Flesje
Hoegaarden Radler 2.0

3,50

La Chouffe

4,50

Duvel

4,50

Hoegaarden Wit

3,50

Liefmans Fruitesse

3,50

Alcohol vrij
Hertog jan 0,0 Flesje

3,10

Hoegaarden Radler 0.0 Flesje

3,50

Leffe blond 0,0 Flesje

3,50

Bittergarnituur 12 stuks

8,50

Vraag onze medewerkers
naar het biertje van de maand

Barinas Garnache
Helderrood van kleur, met een parfum van zwarte en bosbessen,
drop en laurier, vanille en koffiebonen. Elegant, in balans,
gepolijst en met een plezierige zeer lang aanhoudende finale.
Een wijn met een ‘bite’.
Glas 4,50

Fles 21,00

Le Puits Cendré Merlot
Deze wijn is purperrood van kleur met aroma’s van rijp rood fruit
en een vleugje kruidigheid. De smaak is rond en aanwezig.

Glas 4,50

Fles 21,00

Louise de l’Oiseau Grenache Rose Pays
Mediterrane stijl rosé. Aantrekkelijke zalmroze kleur. Sappige
neus met herkenbaar fruit van Grenache-druif. Accent op kers en
nuances van framboos. Speels mondgevoel met een stevige body.
Pikant bittertje op de afdronk.
Glas 4,50

Fles 21,00

Prosecco Scavi & Ray
Deze spumante smaakt mooi fris, zuiver en heeft een aangename
mousse in de mond. Prosecco is mooi en feestelijk voor elk
moment. Bij uitstek geschikt als aperitief, bij lichte gerechten of
bij en een brunch.

Flesje 200 ml 5,90

Quay Landing Chardonnay Australia
Droge witte wijn met een boeiend geurenpalet van citrus, amandel
en exotisch fruit. De zacht romige smaak wordt ondersteund door
een fris zuurtje, die ook in de afdronk benadrukt wordt en de wijn
een evenwichtige droge afdronk geven.
Glas 4,50

Fles 21,00

Barinas Sauvignon Blanc
Zeer expressief, de wijn ‘knalt’ het glas uit. Aroma’s van tropisch
fruit zoals ananas en passievrucht met een mild droge smaak.
Zeer veel ‘value for money’!
Glas 4,50

Fles 21,00

San Bastian Spätlese Rheinhessen
Volfruitige, soepele wijn. Sappige, mildzoete smaak
met lichte kruidigheid.

Glas 4,50

Fles 21,00

Filipetti Moscato d’Asti
Deze Italiaanse zoete mousserende wijn, gemaakt van de
Moscato druif heeft een lekkere frisse, fruitige en zoet/droge
smaak. Kan goed gedronken worden bij onder andere zoete
hapjes, licht zoete desserts, vruchten en nagerechten.
Glas 4,50

Fles 21,00

GEDISTILLEERD
Port rood

3,75

Sherry medium dry

3,75

Jonge Jenever

3,75

Bacardi wit

4,50

Whiskey Famous Grouse

4,50

Cognac

5,00

LIKEUREN
Tia Maria

4,50

Amaretto

4,50

Grand Marnier

4,50

Baileys

4,50

Licor 43

4,50

Advocaatje met slagroom

4,50

Tia Maria

COCKTAILS

4,50

Amaretto

4,50

Grand
Marnie
Loopuyt
Gin & Tonic
Baileys
Loopuyt Gin & Gingerbeer

4,50
9,00
4,50
9,00

Licor 43 Gin & Rose Lemonade
Loopuyt
Advocaatje
met&slagroom
Loopuyt
Virgin
Tonic (alcoholvrij)

4,50
9,00
4,50
7,50

VERWENMOMENT

High Tea

• Onbeperkt thee
• Diverse sandwiches met wisselend beleg
• Ovengebakken scones
• Huisgemaakt soepje
• Mini broodje
• Pannenkoekamuses
• Huisgemaakte bladerdeeghapjes
• Chocolade en huisgemaakte koekjes
• Diverse hartige hapjes

Kom gezellig naar een van onze
vestigingen voor een heerlijke High Tea
met zoete en hartige hapjes, gemaakt
door onze bijzondere medewerkers.

19,95 p.p.
• Wij serveren dagelijks tussen 12:00 en 16:00 uur
• Onze High Tea duurt max. 2 uur
• Reserveren noodzakelijk (min. 1 dag van tevoren)
• In overleg kunnen we de high tea uitbreiden

ARRANGEMENTEN
Probeer ook eens een van onze andere arrangementen

High Coffee

22,95 p.p.

High Wine

24,95 p.p.

High Beer

24,95 p.p.

High Ranja

14,95 p.p.

Voor kinderen met hapjes
geschikt voor kinderen

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze floormanager.

Restaurant de
Wensboom

Wist u dat Rob Geus (bekend van SBS6)
mede-eigenaar is van onze vestiging in
Barendrecht? Sinds de start van Frittella is Rob
Geus nauw betrokken bij onze restaurants

in Papendrecht, Gorinchem en Etten-Leur.
Hij geeft hier bijvoorbeeld al jarenlang les
aan onze medewerkers op het gebied van
hygiëne.

Onze medewerkers
In onze leerwerkbedrijven werken totaal
meer dan 200 medewerkers. Onze bijzondere
medewerkers zijn afkomstig uit alle groepen
van de samenleving. Dit verschilt van mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt tot
medewerkers met een arbeidsbeperking.
Denk bijvoorbeeld aan mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking

maar ook mensen die moeite hebben om
mee te komen op de reguliere arbeidsmarkt.
Wij vinden het belangrijk dat iedere
medewerker zich waardevol voelt en mee
kan doen aan de maatschappij. We werken
daarom nauw samen met allerlei instanties
om zoveel mogelijk mensen een plekje te
kunnen bieden.

Nieuw
in Rockanje
1e Slag

Midgetgolfen
in Rockanje
Ons restaurant in Rockanje is
gelegen midden in de duinen op loopafstand van het strand. Buiten hebben we
een enorm terrein met een groot terras,
speelmogelijkheden voor de kinderen en
een 18-holes midgetgolfbaan.
De midgetgolfbaan is ook af te huren
voor bedrijven en verenigingen.

Gezellig terras
18 holes midgetgolfbaan
(kinderen €3,50 & volwassenen €4,50)

Speeltoestellen voor kinderen
Nabij het schitterende 		
noordzeestrand

Escaperoom Etten-Leur
Ons restaurant in Etten-Leur bevindt zich in een oud
Regiment waar Koning Willem 1 in 1815 met zijn leger
gevestigd zat. Boven ons restaurant hebben we begin
2020 een escaperoom geopend.
Je wordt vastgeketend aan tafel en opgesloten in de
verhoorkamer van Willem 1. Hij heeft jullie gevangen
genomen wegens landverraad! Kun jij ontsnappen
voor het te laat is?
Op een sfeervolle en unieke locatie in het centrum van
Etten-Leur kun je met vrienden, familie, vereniging
of bedrijf de ultieme uitdaging aangaan om binnen
75 minuten te ontsnappen uit een kamer waarin je
teruggaat naar de 19e eeuw.
Prijzen
Volwassenen
Kinderen t/m 12 jaar

22,50 incl. 1 consumptie
17,50 incl. 1 consumptie
Direct reserveren
www.escaperoomettenleur.com

ONZE VESTIGINGEN
Papendrecht
Meentpassage 24
078 737 0337

Gorinchem
Langendijk 71
0183 76 90 84

Etten-Leur Het Regiment
076 562 06 96

Voor meer informatie,
vraag het aan onze medewerkers

Rockanje ‘t Golfje
Swinsedreef 22

Vragen of
suggesties?

0181 375 986

COACH

Barendrecht

FLOOR
MANAGER

Middeldijkerplein 28
085 130 0052

Kijk voor meer informatie op:

Onze
begeleiders!

‘EEN PANNENKOEK MET EEN GOUDEN RANDJE’

Grauwe Polder Voetpad 4

