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Dennenlucht
Welkom bij

 

Dennenlucht Breda is een unieke plek. Bij ons geniet je van 
pannenkoeken en al het andere lekkers uit onze keuken. Kijk gerust rond 

op onze menukaart. Kleine honger, grote honger, hartige trek of 
zoetekauw? Voor iedereen hebben we wat lekkers. Voor de kleine 

smulpapen hebben we de leukste kindergerechten en een super 
spannende speurtocht met Jaap onze eekhoorn. 

 
Heeft u een allergie? Meld het ons. 

Producten met ❤ zijn ook vegetarisch te verkrijgen en maken wij met liefde voor u klaar. 

Mogen wij nog heel even uw aandacht? 

Wij kampen met een groot medewerkers tekort net zoals vele collega ondernemers in 
de horeca. Naast onze vaste sfeermakers in de bediening en smaakmakers in de 

keuken, helpt ook een nieuwe generatie horeca toppers ons nu uit de brand en leren 
wij deze medewerkers het horeca vak. Wij vragen om uw begrip als het niet 

helemaal goed gaat, we doen ons best en hopelijk is het van tijdelijke aard. 
 

Bekijk alle vacatures  op www.werkenbijdennenlucht.nl 
 



 

begon in 1926
Hoe het ooit

Pannenkoekenrestaurant Dennenlucht was ooit  
een ouderwets boerenzaakje.  Ja echt, lees maar mee.  

We gaan meer dan 90 jaar terug in de tijd… Op slechts enkele meters afstand van het Mastbos  
liet boer van Hooijdonk in 1926 een boerderij met bijbehorend café bouwen. Het was een - in onze ogen - 

ouderwets boerenzaakje. Jagers en militairen kwamen er over de vloer, samen met wat mensen uit  
de buurt. Later stond het bij veel Bredanaars bekend als café Koeken, vernoemd naar de familie die  
er al drie generaties de scepter zwaaide. Nu bijna 90 jaar later hebben Pascal en Bart, Dennenlucht  

na een grondige verbouwing omgetoverd tot pannenkoekenrestaurant  



 

koffie & thee
Om mee op te warmen

Koffie    2,50 
Koffie groot   3,00 
Cappuccino   3,25 
Koffie verkeerd   3,25 
Latte Macchiato   3,75 
Espresso    2,50 
Dubbele espresso   2,90 
 
Extra slagroom                      + 0,50  
Koffie siroop                 + 0,50 
Sojamelk ipv gewone melk                + 0,50 
 
Thee    2,50 
Verse muntthee   3,65 
Verse gember thee  3,65 
Vers gemberthee met citroen  3,65 
Verse gemberthee met munt  3,75 
 
Dessert koffie 
Irish Coffee   7,50 
Spanisch Coffee   7,50 
Italian Coffee   7,50 
French Coffee   7,50 
Baileys Coffee   7,50 

Appeltaart   3,50 
Wisselend gebak   3,75 
 

frisdrank
De lekkerste

Coca-Cola, Coca-Cola Zero,  2,85  
Fanta Orange, Fanta Cassis,  
Fïnley Bitter Lemon, Rivella, 
Fïnley Tonic, Fïnley Ginger Ale,  
Sprite, Chaudfontaine Rood of Blauw 
 
Chocomel, Fristi, Glas melk 3,10 
Fuze Tea Sparkling  3,10 
Fuze Tea Green   3,10 
 
Schulp Appelsap   3,10 
Schulp Tomatensap  3,10 
Verse Jus d’Orange  3,60 

Met KRNWT+  geniet je van heerlijk water, 
zonder de bijsmaak van onnodig afval en 
transport. Samen gaan we het gebruik van 
plastic waterflesjes tegen. 
 
Beker limonade (plat of bruisend) 2,00 
Kan limonade (plat of bruisend) 6,00 
KRNWTR Karaf plat  4,50 
KRNWTR Karaf bruisend  4,50 
 
Karaf home made lemonade 
KRNWTR Ijsthee   6,00 
KRNWTR Lime   6,00 
KRNWTR Sinaasappel & Munt 5,00 
KRNWTR Citroen & Munt  5,00 

gebak
Lekkers voor erbij



 

Warme Chocomel  3,15 
Warme Chocomel met slagroom 3,65 
 
 
 

chocomelk
Lekker, warme

koffie specials
Dennenlucht specials

schrobbelèr
Lekker en warm

Schrobbelèr Espresso  4,50 
Schrobbelèr, een shotje espresso en slagroom. 
 
Schrobbelèr Chocomel  6,00 
Schrobbelèr met warme chocomel. 
met slagroom   +0,50 

 
 
 

Hollandse Glorie   4,50 
Caramel siroop, latte macchiato, slagroom, 
caramel saus en stroopwafel stukjes. 
 
Party Latte   4,50 
Vanille siroop, mini marshmallows, latte 
macchiato, slagroom en disco dip. 
 
Popcorn Latte   4,50 
Caramel siroop, latte macchiato, slagroom, 
caramel saus en zoete popcorn topping. 

Nutty Gritty Latte  4,50 
Hazelnoot siroop, latte macchiato,  
slagroom en krokante hazelnoot topping 

Alle koffie specials zijn ook verkrijgbaar 
met warme chocolademelk of als ice koffie 



 

Brand pils 25 cl    3,75 
Brand pils 50 cl    5,25 
Affligem Blond   4,75 
Bier van het moment   4,75 
Seizoensbier    4,75

krachtig & blond
In een fles

Brand IPA   4,00 
Vedett Extra blond  3,90 
Duvel - La Chouffe  5,10 
Westmalle Trippel  4,70 
Kwaremont   4,25 

fris & fruitig
In een fles

Amstel Radler   3,90 
Vedett Extra wit   3,90 
Liefmans Fruitesse  4,10 
Mort Subite Kriek  3,90 
Paulaner 50 cl   5,75 

rijk & donker
In een fles

Affligem Dubbel   4,50 
Westmalle Dubbel  4,90 
Zundert    5,10

0.0%
In een fles

Amstel Radler 0.0%  3,75 
Affligem Blond 0.0%  3,75 
Heineken 0.0%   3,75 
Brand IPA 0.0%   3,75 
Brand Weizen 0.0%  3,75 

Dennenl

van ’t vat
Getapt met liefde



 

wijnen
De lekkerste

Dennenlucht Huiswijn 
Wit, Rosé of Rood    
Per glas    4,35 
Per fles    19,50 
 
Chardonnay 
Per glas    5,00 
Per fles    22,50 
 
Pinot Gris (Grauburgunder)  
Per glas    5,00 
Per fles    22,50 
 
Chianti 
Per glas    5,25 
Per fles    23,50  
 
Prosseco    9,50 
Flesje voor twee glazen. 
 
Prosecco    23,00 
Fles 0,75cl. 

Toverbrood met smeersels  6,75 
Breekbrood met drie smeersels. 
 
Bitterballen ❤ 
Luxe rundvleesbitterballen van  
Kroketterij de Bourgondiër geserveerd 
met mosterdmayonaise. 
  8st. 16st. 24st. 
  9,50 18,00 26,00 
 
Borrelmaatjes 
De lekkerste bittergarnituur met kalfskroketjes, 
rundvleeskroketje, bamihapje ,mini frikandel, 
mini kaassoufle, kipnugget, mini loempia, 
garnalen hapje met chilisaus, mosterdmayonaise. 
  8st. 16st. 24st. 
  10,00 19,00 27,50 
 
Aziatisch tovermandje ❤ 
Oosterse snacks met kroepoek en chilisaus. 
  8st. 16st. 24st. 
  8,50 16,00 23,00 
 
Dennenlucht Nacho’s ❤    12,50 
Warme tortilla chips met salsa, verse roomkaas,  
uitgebakken spek, ui en cheddar-mozzarella kaas. 
 
Jaap’s Plankie (voor 4 personen) 26,50 
Een plankje gevuld met jong belegen kaas, 
serrano ham, tortilla chips, snoepgroente met 
dip, broodbol met smeersels, portie borrelmaatjes 
en langzaam gegaard buikspek met oosterse saus. 

borrelhapjes
Borrel je happy met deze

lucht



 

uitsmijters
Keuze uit wit of bruinbrood

Dennenlucht   12,50 
Drie eieren met ham, kaas, ui, paprika, 
champignons en spek. 
 
Carpaccio   14,50 
Drie eieren met carpaccio, truffelmayonaise, 
zongedroogde tomaatjes, Parmezaanse kaas, 
pittenmix en rucola. 
 
Uitsmijter klassieker            v.a. 10,50 
Drie eieren met kaas en ham of spek 

dosti’s
Met een D van dubbel

Dosti ham en kaas  9,50 
Dosti salami en kaas  9,50 
Dosti Dennenlucht  10,95 
Cheddarkaas, rode ui en spek 
Dosti Brie ❤   10,95 
Appel, walnoten en honing. 

Liever een kindertosti?  
Bekijk dan snel de laatste pagina 

in deze menukaart. 

   Klein Normaal 
Carpaccio  12,95 15,95 
gemengde salade met carpaccio van rund, rucola, 
zongedroogde tomaatjes, Parmezaanse kaas, 
komkommer, pittenmix en een truffelmayonaise 
 
   Klein Normaal 
Ceasar   12,95 15,95 
een heerlijke salade met krokante kip, spek, rode ui, 
Parmezaanse kaas, gekookt ei, komkommer, cherry 
tomaatjes, croutons en een caesar dressing 
 
   Klein Normaal 
Gedroogde ham  11,95 14,95 
gemengde salade met serrano ham, cherry 
tomaatjes, komkommer, mozzarella, Parmezaanse 
kaas, gehakte walnoten balsamico druppels en 
pesto dressing. 
 
   Klein Normaal 
Spicy Chicken  11,95 14,95 
gemengde salade met kip in een spicy sausje, 
komkommer, cherry tomaatjes, gewokte groente 
mix en cashewnoten 

salades
Verse lunch en maaltijd

tot 16:00 uur te bestellen

tot 16:00 uur te bestellen



 

broodjes
De lekkerste broodjes

Club Sandwich kip  12,50 
op drie plakken boerenbrood met kipfilet, spek, 
komkommer, tomaat, sla, gebakken ei en een 
spicy mayonaise. 
 
Carpaccio   11,50 
op een italiaanse bol met truffelmayonaise, 
Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes, 
pittenmix en rucola sla. 

Serranoham   10,50 
op een ciabatta met tomaten tapenade, 
mozzarella, olijven, pittenmix en rucola. 

Brie of Geitenkaas ❤  11,00 
uit de oven op een meergranen triangel met 
gebakken spek, imker honing, walnoten, 
komkommer, zongedroogd tomaatje en rucola. 
 

Ma Koeken bakt elke dag 
vers het brood van 

Dennenlucht. Lees het hele 
verhaal op de laatste pagina.

Spicy Chicken   10,50 
op een ciabatta met kip in een spicy saus met 
oosterse wokgroente geserveerd met atjar en 
kroepoek. 
 
Kroketten op brood ❤  11,00 
op twee plakken boerenbrood, slagarnituur en 
mostermayonaise. Keuze uit een rundvlees-, 
kaas- of garnalenkroket (garnalenkroket +3,00) 
 
Van alles wat ❤   11,75 
een plak boerenbrood belegd met ham, kaas en 
een spiegeleitje, een plak belegd met een kroket 
naar keuze rundvlees- kaas- of garnalenkroket 
(garnalenkroket +1,50) geserveerd met een 
huisgemaakt tomaten- of groente soepje  
en een slagarnituur. 
 

tot 16:00 uur te bestellen



soepen
Om mee te starten

Tomatensoep ❤   6,50  
Huisgemaakte soep met croutons en  
kaas, geserveerd met brood. 
 
Uit oma’s groentetuin  6,75 
Goed gevulde , huisgemaakte groentesoep met 
ballen 

vooraf
Om mee te starten

Toverbrood met smeersels  6,75 
Breekbrood met drie smeersels. 
 
Carpaccio    10,50 
met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, 
zongedroogde tomaatjes, pittenmix  
en rucola sla. 
 
Gamba’s    12,50 
in een pittige kruidenolie geserveerd 
met brood om lekker mee te dippen. 

 

Buikspek   9,95  
met een gao bao, mango chutney, oosterse saus, 
rode peper, bosui en zoetzure komkommer. 
 
Pasteitje “Vol au Vent”   9,95 
met een ragout van kip, champignons en spekjes 
traditioneel geserveerd in een bladerdeegbakje. 

salades
Verse lunch en maaltijd

   Klein Normaal 
Carpaccio  12,95 15,95 
gemengde sla met carpaccio van rund, met rucola, 
zongedroogde tomaatjes, Parmezaanse kaas, 
komkommer, pittenmix en een truffelmayonaise. 
 
   Klein Normaal 
Ceasar   12,95 15,95 
een heerlijke salade met krokante kip, spek, rode ui, 
Parmezaanse kaas, gekookt ei, komkommer, cherry 
tomaatjes, croutons en een caesar dressing 
 
   Klein Normaal 
Gedroogde ham  11,95 14,95 
gemengde salade met serrano ham, cherry 
tomaatjes, komkommer, mozzarella, Parmezaanse 
kaas, gehakte walnoten balsamico druppels en 
pesto dressing. 
 
   Klein Normaal 
Spicy Chicken  11,95 14,95 
gemengde salade met kip in een spicy sausje, 
komkommer, cherry tomaatjes, gewokte groente 
mix en cashewnoten 

desserts
De lekkerste luxe

Zoetekauwen     8,50 
Ohhh wat lekker is deze hazelnoot of aardbeien 
schuimbol met bijpassende saus en ijs. Kun jij 
hem op? 
 
Laagje voor laagje   8,50 
Brownie truffle met laagjes brownie, 
mascarpone, slagroom, gesuikerde pinda’s  
en karamelsaus. 
 
Stroopwafel Pop    8,00 
Stroopwafel sundea met softijs, karamelsaus, 
stroopwafelstukjes, karamelblokjes en zoete 
popcorn. 

 
 

Retteketet…Chocoladepret  7,50 
Dame blanche met drie bolletjes vanille ijs, 
chocoladesaus, chocolade krullen en een flinke 
toef slagroom. 
 
Om je vingers bij af te likken 8,50 
Seizoens tiramisu met een bolletje ijs. 
 
Hold your waffel   9,50 
een Luikse wafel met gekarmeliseerde banaan, 
ijs, chocolade krullen en chocoladesaus en niet 
te vergeten een flinke toef slagroom. 
 



 

hoofdgerechten
Je mag met je handen eten!

Auf wieder schnitzel  18,95 
een schnitzel met een mix van gebakken 
champignons, paprika, ui en spekjes met daarop 
een gebakken ei, geserveerd met friet en 
fritessaus. 
 
Fish and Chips    18,95 
witvis gebakken in beslag geserveerd met 
gekruide aardappel wedges en een fris zure 
ravigotesaus. 
 

Spareribs   21,95 
langzaam gegaarde spareribs met een zoet & licht 
pikante strike van de chef geserveerd met 
coleslaw en friet met fritessaus. 

Entrecote   25,95 
een mooi stukje rund van Limousin Culinar met 
gebakken champignons en coleslaw geserveerd 
met friet en fritessaus. 
Supplement champignon truffelsaus  +1,50 

Kwaliteitsvlees uit regio Twente. 
Maak kennis met Limousin Culinar, ons vlees merk uit de regio 
Twente en omstreken. Een merk waar we waanzinnig trots op 
zijn en voor de volle 100% achter staan. Het Limousin rund is 
een sterk ras, geeft heerlijk zacht vlees en is kampioen 
duurzaamheid. Door de ideale leefomstandigheden te 
combineren met een speciaal voedingsprogramma, is het vlees 
bijzonder smaakvol en mals, mooi rood én perfect gemarmerd. 
 

Er is zo veel meer te vertellen en dat kun je 
proeven! Wil je meer weten over ons vlees, 
bekijk dan deze prachtige video door de QR 
code te scannen met je mobiel. 

 
 

Dennenlucht burger ❤  18,95 
op een brioche broodje met burgersaus, spek, 
sla, tomaat en cheddar kaas, geserveerd met een 
slagarnituurtje en friet met fritessaus. 

Kipsaté ❤   18,95 
met huisgemaakte satésaus, atjar, cassave 
kroepoek, gebakken uitjes geserveerd met  
friet en fritessaus. 

 
 



 

pannenkoek
Bouw je eigen

1 2

Bolletje ijs    1,75 P.ST. 
Vanille ijs - Sorbetijs 
 
Overige toppings   2,00 P.ST. 
Spek - Ham - Salami - Kaas - Cheddar kaas -  
Geitenkaas - Brie - Parmezaanse kaas - Walnoten - 
Brownie - Nutella - Zongedroogde tomaat. 

Stap 2 - Kies je toppings 

Smeersels & Strooiels   1,25 P.ST. 
Mini smarties - Mini marshmallows  - Chocolade 
vlokken - Nootjes - Stroopwafel stukjes - 
Aardbeiensuiker - Kaneelsuiker - Basterdsuiker - 
Kristalsuiker - Slagroom - Chocoladesaus - 
Aardbeiensaus - Karamelsaus - Honing - Jam - 
Roomboter - Gember 
 
Groente en fruit              1,50 P.ST. 
Ui - Paprika - Tomaat - Cherrytomaat -  
Champignons - Rucola - Rozijnen - Appel -  
Banaan - Ananas 

Stap 1 - Kies je pannenkoek 

Kinderpannenkoek             7,50  
Naturel pannenkoek + 4 dukaten. 
 
Normale pannenkoek         8,75 
Naturel pannenkoek. 
 
 
Toeslag allergeen vrij beslag   + 1,00 
Gluten-, ei en melkvrij beslag. 



 

luxe pannenkoeken
De lekkerste luxe

Caprietso, Carpoetsjo of zoiets 16,00 
Pannenkoek met rundercarpaccio,  truffel 
mayonaise, rucola, pittenmix, zongedroogde 
tomaatjes en Parmezaanse kaas. 
 
Kapsalon   16,50 
Pannenkoek met kebab, sla,  tomaat,  
komkommer, rode ui, frites, kaas en 
knoflooksaus. 
 
Vooruit met de geit ❤  15,50 
Pannenkoek met geitenkaas (ook  
verkrijgbaar met  brie), spek, appel,  
honing, walnoten en rucola. 
 
Kip op stok ❤   18,95 
Pannenkoek met drie stokjes kipsaté, 
huisgemaakte satésaus, atjar, cassave kroepoek, 
gebakken uitjes en seroendeng. 
 
Koekenbakker oe la la  15,00 
Pannenkoek met banketbakkersroom,  
Seizoensfruit, meringue, kletskoppen en 
slagroom. 
 
Om je vingers bij af te likken 16,00 
Pannenkoek met seizoens tiramisu met 
bijpassend bolletje ijs en slagroom. 

Sticky vingers ❤   16,00 
Pannenkoek met stukjes stroopwafel, 
karamelsaus, poedersuiker, karamel parels, een 
bolletje vanille ijs en slagroom. 

Dennenlucht ❤   17,00 
Pannenkoek met spek, uien, paprika, 
champignons, ham en kaas.  De bestseller  
bij Dennenlucht vanaf 2016! 
 
Dikke heks   15,00 
Pannenkoek met buikspek, asian saus, zoetzure 
komkommer, ui, paprika, mango chutney, 
champignons, gefrituurde uitjes en bosui. 
 
Sjefkes Burger   18,95 
Pannenkoek met een malse angus burger, 
sla, burgersaus, augurk, tomaat, 
cheddarkaas en spek. 

Wok Tok Tok   15,00 
Pannenkoek met spicy chicken gewokte 
groente, tortilla chips, rode ui,  
guacamole,  salsa en kaas. 
 
Bourgondische Vol au Vent 16,50 
Pannenkoek met ragout van kip en  
champignons, dennenlucht groentemix, 
gefrituurde pannenkoek en rucola.   
Geserveerd in een bladerdeeg bakje. 
 

beslag
Ons eigen tover

Dennenlucht toverbeslag  
zelf proberen? 

 
Dat kan! Bij de kassa verkopen  

we zakken Dennenlucht beslag om  
zelf thuis Dennenlucht  

pannenkoeken te bakken. 



tover sprinkels
Joepie de Jaapie

Jaap en de toversprinkels… 
 
Op een avond zag Jaap diep in het bos en aan het einde van een houten 
pad een klein schattig huisje waar rook opsteeg uit de schoorsteen. Daar 
moet vast iets lekkers zijn, dacht Jaap. Via de takken van een 
dennenboom springt Jaap handig op de vensterbank...  

Door de kier van het raam ruikt hij een heerlijke geur van dampende 
soep én... Pannenkoeken!! Jaap kan nog maar aan één ding denken. Daar 
moet hij een hap van nemen! Hij kruipt naar binnen en sluipt 
voorzichtig naar de grote stapel pannenkoeken... Hmmm, daar staan alle 
ingrediënten en.. toversprinkels!!! Die wil Jaap al heel lang proeven! Hij 
strooit een flinke berg op zijn pannenkoek. Eigenlijk mag je maar een 
beetje omdat anders... Pffff, Jaap doet even alsof hij dat vergeten is. Jaap 
strooit het op zijn pannenkoek en in zijn mond. Joepi-de-Japie! Dat is 
lekker!!! Oeps, het buisje is leeg, maar Jaap begint zich toch wel een beetje 
vreemd te voelen. Het lijkt wel of Jaap energie heeft voor 1000 jaar! Hij 
zoeft het huisje uit, rent over de heide, klautert in de bomen en springt 
over takken en boomkruinen. Dit gevoel wil hij nooit meer kwijt!!! 
Wihoooeeeeee!...  

Hij wil het oude vrouwtje bedanken en gaat terug naar het huisje. Maar 
het huisje lijkt wel onvindbaar. Hoe hij ook zoekt en zoekt, het is nergens 
te vinden. Jaap besluit naar Ma Koeken te gaan. Zij woont aan de rand 
van het bos boven een gezellige herberg. Ze heeft vast wel een goede 
raad. Ma Koeken heeft een geweldig idee. Jaap houdt van pannenkoeken 
en Ma Koeken kan ze heerlijk bakken. Zo beginnen ze samen het leukste 
en gezelligste restaurant van Brabant. En Jaap? Die rent nog steeds door 
het restaurant om af en toe te smullen van de pannenkoeken. En de 
toversprinkels? Die laat Jaap lekker staan voor al die gezellige kinderen. 
Dus mocht je soms iets snel zien bewegen in je ooghoek of in de verte 
“Joepi-de-Japie!” horen? Houd dan je pannenkoek in de gaten! 



Om mee te starten 
Jaap’s magische soepje  4,50 
Kinder tomaten of groente soep. 
 
Jaap’s gezonde plankje  7,50 
Een gezond snackplankje met groente  
dipje, mini komkommer, snoeptomaatjes 
en blokjes kaas. 
 
Jaap’s kinder tosti   6,50 
Kindertosti ham, kaas met  
ketchup 
 
Voor de kleine grote smullers 
Jaap’s smulfestijn   12,50 
Kinderpannenkoek, net zoals Jaapie met drie 
zoete strooisels  + feestelijk softijsje met 
 toversprinkels + 10 dukaten. 
 
Jaap’s snackfestijn  7,00 
frites met mayonaise en een snack naar keuze, 
keuze uit kroket, frikandel, kaassouffle of twee 
kip stripes. 

 
Jaap’s poffertjesfestijn  9,50 
Twaalf poffertjes met drie zoete strooisels, 
slagroom + 4 dukaten. 

De lekkerste toetjes 
Jaap’s toverijsje   6,00 
Kinderijsje met de magische tover  
sprinkels van Jaap + 4 dukaten. 
 
Jaap’s toverstroopwafel   7,00 
met softijs, karamelsaus, stroopwafel stukjes, 
karamel blokjes en zoete popcorn. 
 
Jaap’s vruchtenparade  6,00 
Vers fruit met slagroom 
 
Jaap’s toverflip   5,50 
van yoghurt met vanille vla en roodfruit 

 
 

jaap’s kaart
Voor de kleine eters

Joepie de jaapie!
Vier je kinderfeestje

Vier je kinderfeestje bij 
Dennenlucht  
en versier zelf onbeperkt je 
pannenkoeken of doe een 
spannende speurtocht in het 
Mastbos. Scan de QR code 
voor meer informatie. 

K ies je cadeau in Jaap’s Winkel...



dennenlucht
Pannenkoekenrestaurant

volg ons op facebook en instagram #dennenluchtbreda 
of bezoek ons op www.dennenlucht.nl


