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pannenkoeken
Zoet

Naturel € 6,75

Witte of bruine basterdsuiker € 7,75

Vruchtenhagel € 7,25

Citroen € 8,50

Honing             € 8,00

Jam € 7,75

Advocaat € 8,75

Advocaat met slagroom € 9,50

Gember € 8,50

Gember en appel en poedersuiker € 9,50

Appel en kaneelsuiker € 8,50

Appel, rozijnen, kaneel en poedersuiker € 9,75

Appel, banaan, rozijnen, kaneel en poedersuiker € 10,50

Banaan en poedersuiker € 8,50

Banaan, Nutella en poedersuiker € 9,25

Nutella  € 8,50

Ananas en poedersuiker € 7,75

Specialiteiten

Pannenkoek Zonnehof € 13,75
Met verse aardbeien* en slagroom

Pannenkoek Duinrell € 12,75
Met warme kersen en slagroom

Pannenkoek met appel en boerenjongens € 13,50

Pannenkoek met appel en Grand Marnier € 13,50

Franse Pannenkoek € 13,50
Met geitenkaas, honing en walnoten

Italiaanse Pannenkoek € 13,50
Met salami, kaas, ui, olijven, kappertjes en oregano

Noorse Pannenkoek € 15,75
Met gerookte zalm, crème fraîche, bieslook, rode ui en 
kappertjes

Hartig

Ham € 7,75

Ham en kaas € 8,75

Ham, kaas en ananas € 9,75

Ham, kaas en champignons € 9,75

Ham, kaas, paprika en champignons € 10,75

Ham, kaas en salami € 9,75

Ham, kaas en gebakken ei € 9,75

Kaas € 7,75

Kaas en tomaat € 8,75

Kaas, tomaat en champignons € 9,75

Kaas en champignons € 8,75

Kaas en ui € 8,75

Kaas en gember € 8,75

Kaas en appel € 8,75

Kaas, paprika, ui en champignons € 10,75

Spek € 7,75

Spek en kaas € 8,75

Spek en champignons € 8,75

Spek, kaas en champignons € 9,75

Spek en appel € 8,75

Spek, appel en rozijnen € 9,75

Spek, appel en kaas € 9,75

Spek, ham, kaas en champignons € 10,75

Spek, kaas en ananas € 9,75

Spek, kaas en gebakken ei € 9,75

Spek, ham, kaas en gebakken ei € 10,75

Spek, kaas, champignons en ui € 10,75

www.restaurantdezonnehof.nl | 070-2192580
*alleen tijdens seizoen



Uitsmijter naturel  € 8,75
Keuze uit: ham, kaas en spek per ingrediënt € 1,00

Omelet naturel  € 8,75
Keuze uit: ham, kaas, spek en champignons per ingrediënt € 1,00

Tosti met ham en kaas € 4,75

Twee van Dobben kroketten met brood/met friet € 10,50
Keuze uit rundvleeskroket of groentekroket

Club sandwich 
Met gegrilde kip, spek, ei, sla, tomaat en frites € 12,50
Met zalm, ei, sla, komkommer en dille crème € 13,50

Baguette gezond € 8,75
Met salade, komkommer, tomaat, ei, ham en kaas

Italiaanse bol carpaccio € 12,50
Met parmezaanse kaas, pijnboompitten, rucola
en een keuze uit truffelmayonaise of pestodressing

Baguette Caprese € 9,00
Met tomaat, buffelmozzarella, balsamico stroop
en huisgemaakte pesto

Baguette boerenbrie € 8,50
Met honing en walnoten uit de oven

Italiaanse bol huisgemaakte tonijnsalade € 8,50

Baguette met gerookte zalm € 12,50
Met dille dressing en crème fraîche, salade,
rood gesnipperd uitje, vers gemalen zwarte peper en kappertjes

Angus beef burger, 200 gram (ook vegetarisch) € 16,50
Met sla, tomaat, gebakken uien, L.A. Steak saus, 
gebakken spek, cheddar kaas, gebakken ei met frites en salade

Huisgemaakte kipsaté van de grill
Met frites, salade of € 18,50
stokbrood kruidenboter en salade € 16,50
 
Baguette wit of bruin

Kogelbiefstuk van de grill, 200 gram  € 23,50
Met pepersaus, frites, salade en warme groenten

Vegetarische lasagne € 16,50
Tomaten, kaas, courgette, bleekselderij, ui, winterpeen,
paprika, olijfolie en knoflook

Mixed grill € 24,75
Bestaande uit biefstuk, varkenshaas, kipfilet en spareribs.
Met knoflooksaus, frites en salade

Spare ribs van de Chef € 23,50
Met huisgemaakte marinade, frites, salade en knoflooksaus

Huisgemaakte kipsaté van de grill € 18,50
Met frites, salade en kroepoek

XL Schnitzel, 300 gram € 22,75
Met champignonroomsaus of Stroganoff saus, frites en salade

Lady Schnitzel, 180 gram  € 16,50
Met champignonroomsaus of Stroganoff saus,
frites en salade

Gegrilde halve kip € 17,50
Met frites en salade

Angus beef burger, 200 gram (ook vegetarisch) € 16,50
Met sla, tomaat, gebakken uien, L.A. Steak saus,
gebakken spek, cheddar kaas, gebakken ei, frites en salade

Gebakken Kabeljauw € 23,50
Met mosterdsaus, gebakken aardappeltjes en warme groenten

Extra te bestellen  € 4,00
Portie frites met mayo   
Gemengde salade 
Extra groenten 
Gebakken aardappeltjes
Extra saus € 2,00

Stokbrood kruidenboter en aïoli  € 5,75

Tomatensoep  € 6,50

Mosterdsoep  € 6,50

Franse uiensoep  € 7,50
Met een gegratineerd kaasbroodje

Calamaris  € 9,50
Met knoflooksaus

Gerookte zalm salade  € 14,50
Met dille dressing, crème fraîche, rode ui en kappertjes

Caesar salade  € 14,50
Met gegrilde kip, romeinse sla, uitgebakken spekjes,
croutons, caesar dressing, ei en parmezaanse kaas

Geitenkaas salade  € 14,50
Gegratineerde geitenkaas, gemengde sla,
honing, walnoten en balsamico stroop

Carpaccio van ossenhaas  € 12,75
Met parmezaanse kaas, pijnboompitten, rucola
en een keuze uit truffelmayonaise of pestodressing 

Voor de salades geldt dat ze geserveerd worden met stokbrood
U kunt de salades ook kiezen als lunchgerecht

lunch 11.00 tot 15.00 uur voorgerechten

hoofdgerechten

Kroket € 9,50
Frikandel € 9,50
Kipnuggets  € 9,50
Kaassouflé € 9,50
Hotdog € 9,50

Geserveerd met frietjes, sla, appelmoes, mayonaise of ketchup

kids

Dame Blanche € 8,00
Vanille roomijs met chocoladesaus en slagroom

Coupe Duinrell € 8,00
Vanille roomijs met warme kersen en slagroom

Coupe vanille ijs met verse aardbeien* € 8,95
en slagroom 

Coupe Mont Blanc € 8,50
Vanille roomijs met advocaat en slagroom

Bananen split € 8,00
Vanille roomijs met verse banaan, slagroom en chocoladesaus

Kinderijsje € 4,75
Twee bolletjes vanille roomijs met slagroom
en een verrassing!

Coupe vanille roomijs met slagroom € 6,50

Brusselse wafel € 8,75
Met warme kersen en slagroom

Brusselse wafel € 8,95
Met verse aardbeien* en slagroom

Huisgemaakte appeltaart met slagroom € 4,75

*alleen tijdens seizoen

Pannenkoeken zie achterzijde >> 
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