
MENUKAART



Welkom bij Dennenlucht. 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 iets lekkers. Wil je alleen wat drinken? Kijk dan achterin 

de menukaart voor de heerlijkste drankjes! Voor de kleine 

smulpapen hebben we de leukste kindergerechten en een super 

spannende speurtocht met Jaap onze eekhoorn!



PLUKBROOD  4.00
Een volkoren of een citroen-zeezout plukbrood
met drie huisgemaakte smeersels

FRIKANDELLEN  7.00
Tien mini frikandellen geserveerd met mayonaise

KAASSOUFFLÉS 7.50
Tien mini kaassoufflés geserveerd met mayonaise

CRISPY CHICKEN 8.50
Tien luxe kipnuggets geserveerd met chilisaus

BITTERBALLEN  9.00
Tien luxe rundvleesbitterballen van Kroketterij de Bourgondiër 
geserveerd met mosterd

WARME NACHO’S  9.00
Warme tortilla chips met salsa, kruidenroomkaas, uitgebakken 
spekjes, rode ui, bieslook, mozzarella en cheddar

CHICKEN LOADED NACHO’S  9.75
Warme tortilla chips met pulled chicken, barbecuesaus, 
kruidenroomkaas, rode ui, bieslook, mozzarella en cheddar

BUGLE NACHO’S 9.00
Bugles, heks’n kaas, lente-ui, rode ui, tomaat, chilisaus en 
geraspte kaas

WARME BORREL 

 15.50

Een warme variatie van 18 mini hapjes 

met rundvleeskroketjes, frikandellen, 
kalfsvleeskroketjes, kaassoufflés, bamihapjes 

en crispy chicken filets geserveerd met 

mayonaise en chilisaus
DENNENLUCHT ( 3-5 pers) 

 16.50

Een plank met een variatie van heerlijke 

hapjes met o.a. jonge kaas, old Amsterdam, 

cervelaatworst, Amsterdamse uitjes, 
rauwkost, bugles, heks’nkaas, nootjes,
 6 rundvleesbitterballen en een plukbroodje 

met 3 smeersels.

DENNENLUCHT DELUXE ( 3-5  pers) 
19.00

Een plank met een variatie van gedroogde 

worsten, hammetjes en kaasjes, 
gemarineerde olijven met feta, gerookte 

zalm, borrelgarnalen, foccacia caprese en 

flatbread met pesto

Kijk eens achterin de 
menukaart: 

Daar vind je de 
lekkerste drank

jes

voor bij je borrelplank!

BORRELhapjes dieop de Plank liggen

BORRELHAPPY



De lekkerste broo
djes, bollen, pita's

triangles of dik
gesneden verse 

boterhammen komen van de

     ambachtelijke bak
ker. Deze ochtend

gebakken en n
u op jouw bord!

BROODJE GEZOND 8.50
Een meergranen bol belegd met ham, kaas, sla, tomaat, 
komkommer, gekookt ei en mayonaise

VITELLO TONATO 8.50
2 plakken donker vloerbrood belegd met kalfsfricandeau, sla, 
tonijnmayonaise, kappertjes en zongedroogde tomaat

CLUB SANDWICH 9.00
Een sandwich van donker of wit vloerbrood belegd met sla, 
tomaat, komkommer, gebakken ei, bacon en kip-chilimayonaise

GEROOKTE ZALM 9.00
Donkere triangel besmeerd met heks’n kaas belegd met vers 
gerookte zalm, komkommer, avocado en gekookt ei

CARPACCIO 9.00
Italiaanse bol belegd met carpaccio, rucola, Parmezaanse kaas, 
zongedroogde tomaatjes, truffelmayonaise en een pittenmix

BROODJE SATÉ  9.00
Ambachtelijke pitabread belegd met  gemarineerde stukjes kip, 
uien, kroepoek, atjar, gefrituurde uitjes, taugé en satésaus.

2 RUNDVLEESKROKETTEN OP BROOD 8.50
2 luxe rundvleeskroketten geserveerd op 2 boterhammen met 
mosterd en sla garnituur

2 VEGETARISCHE KROKETTEN OP BROOD 8.50
2 vegetarische draadjesvleesch kroketten geserveerd op 2 
boterhammen met mosterd en sla garnituur

Brood 
met 

lekkers



NATUREL 8.00

HAM EN KAAS 8.50

SPEK EN KAAS 8.50

RAUWE HAM 9.00

DENNENLUCHT 9.00
Ham, kaas, tomaat, champignons, uien en spek

CAESAR SALADE 10.50
Romaine sla met gegrilde kippendij, croutons, Parmezaanse kaas, 
bacon, gekookt eitje, tomaatjes en een caesardressing

SALADE GEITENKAAS  10.50
Frisse salade met tomaatjes, appel, walnoten, lauwwarme 
geitenkaas met spek en een honingdressing

SALADE WATERMELOEN  10.50
Gemengde sla met watermeloen, feta, munt, 
rucola, rode ui, balsamicodressing en een pittenmix

SALADE CARPACCIO 10.50
Gemengde sla met carpaccio, rucola, Parmezaanse kaas, 
zongedroogde tomaatjes, bacon, truffelmayonaise en een 
pittenmix

MEDITERRAANSE SALADE 10.50
Pastasalade met chorizo, zongedroogde tomaatjes, olijven, 
geroosterde paprika, rode ui en basilicum

TOSTI KAAS OF HAM-KAAS       5.25
2 plakken wit brood belegd met ham en/of kaas 

TOSTI DENNENLUCHT  5.75
2 plakken wit brood belegd met cheddarkaas, 
bacon en rode ui 

TOSTI HAWAÏ  5.75
2 plakken wit brood belegd met ham, kaas en ananas 

TOSTI PULLED CHICKEN  6.25
2 plakken wit brood belegd met pulled chicken, kaas, 
barbecuesaus en rode ui

TOSTI PITTIG GEHAKT  6.25
2 plakken wit brood belegd met gekruid gehakt, 
tomaat, salsa, zure room en kaas

Salade
GESERVEERD MET 
BROOD EN BOTER

TOSTI
GESERVEERD OP 

2 PLAKKEN WIT BROOD 
GARNITUUR EN KETCHUP

OMELET
GESERVEERD OP

2 BOTERHAMMEN 
WIT OF  DONKER



MEI: ASPERGESOEP      5.00

JUNI: TOM KHA KAI SOEP      5.00

JULI: COURGETTESOEP      5.00

AUGUSTUS:  GROENTEN SOEP      5.00

SEPTEMBER: MOSTERDSOEP      5.00

PLUKBROOD 4.00
Een volkoren of een citroen-zeezout plukbrood
met drie huisgemaakte smeersels 

TOMATENSOEP 5.00
Huisgemaakte tomatensoep geserveerd 
met balletjes, room, brood en roomboter
 
Kijk ook hiernaast naar onze  seizoenssoep.

RUNDERCARPACCIO 8.50
Met zongedroogde tomaatjes, Parmezaanse kaas, 
rucola, olijven, truffelmayonaise en een pittenmix

HAM MET MELOEN 7.00
Rauwe ham met frisse galia meloen

GARNALENCOCKTAIL 8.50
Hollandse garnalen op een bedje van 
ijsbergsla met cocktailsaus

VOORAF
KLEINE GERECHTJES 

OM TE STARTEN

SOEP
ELK SEIZOEN EEN 

ANDER LEKKER SOEPJE

Wist je dat we alleen de allerbeste 
en meest verse ingrediënten 
gebruiken van lokale telers?



DENNENLUCHT CLASSIC BURGER 17.50 
Hamburger van 200 gram puur rundvlees op een 
hamburgerbroodje belegd met cheddar, bacon, augurk, 
gekarameliseerde uien en burgersaus geserveerd met 
frites en mayonaise

SATÉBURGER 17.50
Kipburger op een hamburgerbroodje belegd met atjar, 
kroepoek, komkommer, gefrituurde uitjes en satésaus 
geserveerd met frites en mayonaise

VEGGY BURGER 17.50
Een pittige vegetarische burger op een 
hamburgerbroodje belegd met sla, tomaat en burgersaus 
geserveerd met frites en mayonaise

BROCHETTE 17.50 
Een spies van varkenshaas met spek, paprika en ui 
geserveerd met frites en mayonaise

BIEFSTUK  19.50
Mals stuk rundvlees van 200 gram geserveerd met 
keuze uit: champignon - stroganoff- of pepersaus. 
Geserveerd met salade, frites en mayonaise 
  
ZALMFILET  18.50
Gebakken zalmfilet met romige bieslooksaus, 
roseval aardappeltjes, salade en mayonaise

Hoofdgerechten
GERECHTEN OM JE VINGERS BIJ AF TE LIKKEN 

(EN DAT MAG NATUURLIJK)

DAME BLANCHE  6.50
3 bolletjes vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom

HEALTHY YOGHURT  5.00
Yoghurt met cookie crumble en rood fruit

COUPE AARDBEIEN*     7.50
3 bolletjes vanille-ijs, verse aardbeien,  
aardbeiensaus en slagroom

BANANENSPLIT  6.50
3 bolletjes vanille-ijs, banaan, chocoladesaus en slagroom

SORBET   7.50
3 bolletjes sorbetijs (citroen-mango-framboos) met vers fruit, 
aardbeiensaus, limonade en slagroom

DESSERT
DE LEKKERSTE 

AFSLUITERS



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!

JAAP & DE MAGISCHE SPRINKELS

WIHOOOEEEEEE!
HIJ ZOEFT HET

HUISJE UIT, RENT
OVER DE HEIDE,
KLAUTERT IN DE

BOMEN, SPRINGT
OVER TAKKEN EN
BOOMKRUINEN.

Dit zijn de magische
toversprinkels van Jaap. 
Welke versiering kies jij 

op jouw pannenkoek?



* indien voorradig

Dit zijn de magische
toversprinkels van Jaap. 
Welke versiering kies jij 

op jouw pannenkoek?

VOORGERECHTEN

HAM MET MELOEN KIDS 4.00
Rauwe ham met frisse galia meloen

TOMATENSOEP KIDS 4.00
Huisgemaakte tomatensoep geserveerd  
met balletjes en een soepstengel

HOOFDGERECHTEN

JAAP’S KINDERMENU  7.50 
Frites met mayonaise en keuze uit 
4 mini frikandellen, 4 bitterballen, 
4 crispy chicken filets of 4 mini kaassoufflés

SMULFESTIJN 11.50
Kinderpannenkoek met 3 strooisels +  
feestelijk softijsje met dip + 10 dukaten

KINDERPANNENKOEK NATUREL 6.50
Kinderpannenkoek + 4 dukaten 

TOETJES

COUPE FRUIT 4.00
Vruchten met slagroom

COUPE AARDBEI* 4.00
Aardbeien met slagroom

KINDERKAART
YUM! DAT ZAL LEKKER SMAKEN!



STAP 1
KIES JE PANNENKOEK

SMEERSELS / STROOISELS PER TOPPING  0.75
Slagroom – Chocoladesaus – Aardbeiensaus
Karamelsaus – Basterdsuiker – Kristalsuiker
Kaneelsuiker -  Roomboter – Gember - Chocoladevlokken
Aardbeienjam – Nutella – Aardbeiensuiker – Honing
Stroopwafelstukjes

KINDERPANNENKOEK    6.50
NATUREL (+ 4 DUKATEN)

NORMALE PANNENKOEK  7.50
NATUREL  

GROENTEN / FRUIT PER TOPPING  1.25
Maïs – Ui – Paprika – Tomaat – Champignons – Appel 
Banaan – Ananas – Rood fruit - Rucola – Olijven
Zongedroogde tomaat – Walnoten – Rozijnen – Avocado
Watermeloen – Mango - Perzik

OVERIGE PER TOPPING  2.00
Spek – Kaas – Ham - Salami – Gehakt – Pecannoten       
Parmezaanse kaas – Cheddar kaas – Geitenkaas
Serranoham – Feta – Heks’nkaas – Kruidenroomkaas
Mini donuts – Slagroomsoesjes – Macarons – Aardbeien*

BOLLETJE IJS PER TOPPING  1.75
Vanille-ijs – Mangosorbet
Citroensorbet - Frambozensorbet

STAP 2
KIES JE TOPPINGS

Jaap kan super goed jongleren met pannenkoeken. . Bijna dan... 
kijk maar eens op de achterzijde van de menukaart, hahaha

STEL JE EIGEN PANNENKOEK SAMEN 
& Kies je TOPPINGs



Jaap kan super goed jongleren met pannenkoeken. . Bijna dan... 
kijk maar eens op de achterzijde van de menukaart, hahaha

PANNENKOEK DENNENLUCHT  15.00
Pannenkoek met spek, uien, paprika,  
champignons, ham en kaas 

PANNENKOEK GEITENKAAS  15.00  
Pannenkoek met appel, geitenkaas, spek,  
walnoten, zongedroogde tomaatjes, rucola en honing 

PANNENKOEK CARPACCIO  15.00
Pannenkoek met carpaccio, rucola, Parmezaanse kaas,
zongedroogde tomaatjes, truffelmayonaise en een pittenmix

PANNENKOEK HETE KIP  15.00    
Pannenkoek met hete kip, frisse knapperige sla,  
augurk, mango en kerriemayonaise

PANNENKOEK RAUWE HAM  15.00
Pannenkoek met rauwe ham, mozzarella,  
zongedroogde tomaat, pecannoten, rucola en pesto 

PANNENKOEK PEACH  15.00
Pannenkoek met perzik, aardbeien, chocoladesaus,  
bolletje vanille-ijs en slagroom

PANNENKOEK MEXICAAN  15.00
Pannenkoek met gekruid gehakt, gemengde sla,  
tomatensalsa, nacho’s en kaas

PANNENKOEK SHOARMA  15.00
Pannenkoek met kipshoarma, sla, tomaat, rode ui, 
frites en knoflooksaus

PANNENKOEK BABI PANGANG  15.00
Pannenkoek met geroosterd varkensvlees,  
babi pangangsaus, atjar, kroepoek en geroosterde uitjes

PANNENKOEK ZALM  15.00
Pannenkoek met gerookte zalm op een bedje  
van sla, avocado, lente-ui, gekookt ei en heks’nkaas

PANNENKOEK MONCHOU  15.00
Pannenkoek met monchou,  
bastogne kruimels en aardbeien*

LUXE PANNENKOEKEN
BIJZONDER EN RIJK BELEGDE PANNENKOEKEN 

VOOR ECHTE FIJNPROEVERS

In het Mastbos kan je heerlijk
wandelen. Er is een prachtig 

vlonderpad op 10 minuten 
loopafstand. Wie weet, kom je 
Jaap de eekhoorn nog tegen !



NATUREL

100 Naturel  7.50

100  Poedersuiker  7.50

101  Kaneelsuiker  8.25

102  Basterdsuiker  8.25

103  IJs, slagroom en poedersuiker  10.00

104  IJs, slagroom en kaneelsuiker  10.75

105  Boter en poedersuiker  8.25

106  Boter en kaneelsuiker  9.00

107  Boter en basterdsuiker  9.00

108  Nutella  8.25

109  Aardbeienjam  8.25

110  Honing  8.25

APPEL

170  Appel en poedersuiker  8.75

171  Appel, ijs, slagroom en poedersuiker  9.50

172  Appel, ijs, slagroom en kaneelsuiker  10.25

173  Appel, ananas en poedersuiker  10.00

174  Appel, ananas, ijs, slagroom en poedersuiker 12.25

175  Appel, banaan en poedersuiker  10.00

176  Appel, banaan en kaneelsuiker  10.75

177  Appel, banaan, ijs, slagroom en kaneelsuiker  13.25

178  Appel en kaneelsuiker  9.50

179  Appel, banaan, ijs, slagroom en poedersuiker 12.50

180  Appel, gember en poedersuiker  9.50

PANNENKOEKEN
WE ZIJN STAPEL OP PANNENKOEKEN!!



BANAAN

221  Banaan en poedersuiker  8.75

222  Banaan en kaneelsuiker  9.50

223  Banaan, ijs, slagroom en poedersuiker  11.25

224  Banaan, ijs, slagroom en kaneelsuiker  12.00

225  Banaan, ananas en poedersuiker  10.00

226  Banaan, ananas, ijs, slagroom en poedersuiker  12.50

227  Banaan, gember, ijs, slagroom en poedersuiker  12.00

APPEL EN ROZIJNEN

181  Appel, rozijnen en poedersuiker  10.00

182  Appel, rozijnen en kaneelsuiker  10.75

183  Appel, rozijnen, ijs, slagroom en poedersuiker  12.25

184  Appel, rozijnen, ijs, slagroom en kaneelsuiker  13.00

185  Appel, rozijnen, banaan en poedersuiker  11.25

ROZIJNEN

186  Rozijnen en poedersuiker  8.75

187  Rozijnen en kaneelsuiker  9.50

188  Rozijnen, ijs, slagroom en poedersuiker  11.25

189  Rozijnen, ijs, slagroom en kaneelsuiker  12.00

190  Rozijnen, ananas, ijs, slagroom en poedersuiker  12.50

GEMBER

230  Gember en poedersuiker  8.25

231  Gember, ijs, slagroom en poedersuiker  10.75

ANANAS 

240 Ananas en poedersuiker  8.75

241  Ananas, ijs, slagroom en poedersuiker  11.25

VERSE AARDBEIEN (indien voorradig)

251  Aardbeien en poedersuiker  9.50

252  Aardbeien, slagroom en poedersuiker  10.25

253  Aardbeien, ijs, slagroom en poedersuiker  12.00

Het wereldrecord zo lang mogelijk pannenkoeken opwerpen staat op 3 uur, 2 minuten en 27 seconden.

Één op de drie Nederlanders eten

minstens één keer per maand 

pannenkoeken. Jaap dus elke dag.



Het wereldrecord zo snel mogelijk pannenkoeken 
  bakken, staat op 80 pannenkoeken in 17 minuten.

SPEK

200  Spek 9.50

201  Spek en ui  10.75

202  Spek en kaas  11.50

203  Spek, ui en kaas  12.75

204  Spek, kaas en ananas  12.75

205  Spek, champignons en kaas  12.75

206  Spek, kaas en tomaat  12.75

207 Spek en champignons  10.75

208  Spek, champignons en ananas  12.00

209 Spek, champignons en ui  12.00

210  Spek, paprika en kaas  12.75

211  Spek en rozijnen  10.75

212  Spek, ui, kaas en ananas  14.00

213 Spek, champignons, kaas en ananas  14.00

214 Spek, champignons, ui en kaas  14.00

215 Spek, champignons, paprika en kaas  14.00

SPEK EN ZOET

216 Spek en appel  10.75

217 Spek, appel en rozijnen  12.00

218 Spek en gember  10.75

219 Spek en ananas  10.75

220 Spek en rozijnen  10.75

SPEK EN HAM

261 Spek, ham en kaas  13.50

262 Spek, ham, ui en kaas  14.75

HAM

150  Ham en kaas  11.50

151  Ham, ui en kaas  12.75

152  Ham, kaas en ananas  12.75

PANNENKOEKEN



Het recept voor pannenkoeken werd in de 12e eeuw door 
kruisvaarders meegenomen vanuit China en Nepal.

153  Ham, kaas en tomaat  12.75

154  Ham, kaas en champignons  12.75

155  Ham, champignons, ui en kaas  14.00

156  Ham, ui, kaas en ananas  14.00

157 Ham, champignons, kaas en ananas  14.00

SALAMI

160  Salami en kaas  11.50

161  Salami, kaas en ananas  12.75

162  Salami, kaas en tomaat  12.75

163  Salami, champignons, paprika, kaas en ananas  15.25

164  Salami, ui, champignons, paprika, tomaat en kaas  16.50

BELEGEN KAAS

120  Kaas  9.50

121  Kaas en tomaat  10.75

122  Kaas en champignons  10.75

123  Kaas en ananas  10.75

124  Kaas, ui en ananas  12.00

125  Kaas, champignons en ananas  12.00

126  Kaas, ui, champignons en ananas  13.25

127  Kaas, ui, champignons en tomaat  13.25

128  Kaas en gember  10.25

129  Kaas en ui  10.75

130  Kaas, tomaat en ui  12.00

131  Kaas, ui en champignons  12.00

132  Kaas, paprika en champignons  12.00

133  Kaas, paprika, champignons, ui en tomaat  14.50 

GEITENKAAS

140  Geitenkaas, walnoten en rucola  10.75

141  Geitenkaas, spek, tomaat en honing  13.50

142  Geitenkaas, appel, spek en honing  13.50

143  Geitenkaas, appel, spek, honing en rucola  14.75



Wist je dat je in het Mastbos echte
eekhoorntjes tegen kan komen?

Als je heel stil bent dan heb je de
meeste kans om ze te zien!

Coca-Cola, Coca-Cola Zero,   2.50

Fanta Orange, Fanta Cassis, 

Fïnley Bitter Lemon, Fïnley Tonic, 

Fïnley Ginger Ale, Sprite, 

Chaudfontaine Rood of Blauw, 

Chocomel, Fristi, 

Appelsientje Appelsap of Zontomaat

Fuze Tea Sparkling, 

Green Tea, Mango Chamomile  2,70

Jus d’orange  3.00

Glas melk  2.20

Beker limonade (plat of bruisend)  1.75

Kan limonade (plat of bruisend) 5.50

KRNWTR Karaf plat  2.50

KRNWTR Karaf bruisend  2.50

KRNWTR Karaf extra  3.00

met sinaasappel of munt

Koffie  2,35

Koffie groot  2,85

Cappuccino 2,85

Koffie verkeerd  2,85

Latte Macchiato  3,35

Espresso  2,30

Dubbele espresso  2.75

Thee  2,35

Verse Muntthee  3.50

Warme chocomel  2.75

Warme chocomel met slagroom  3.25

Extra slagroom  0.50

Staat je favoriete 
koffie er niet bij? 
Laat het ons weten 

en we maken 
het voor je!

KOUD
DRANKJES OM 
AF TE KOELEN

WARM
DRANKJES OM 

OP TE WARMEN

DRANKEN



Wist je dat je in het Mastbos echte
eekhoorntjes tegen kan komen?

Als je heel stil bent dan heb je de
meeste kans om ze te zien!

Eekhoorntjes springen  
wel 4 meter ver. 

Jaap kan wel 40 meter 
springen maar dat komt 

door de toversprinkels, 

Latte special *NIEUW*
Blond bounty 4.50   
(kokossiroop, latte macchiato, slagroom, witte chocolade)

Salted caramel 4.50  
(karamel siroop, latte macchiato, slagroom, karamel stukjes, karamel saus)

Italian summer  4.50  
(tiramisu siroop, latte macchiato , slagroom, amaretti koekjes)

Nutty grutty  4.50  
(hazelnoot siroop, latte macchiato , slagroom, nootjes)

Ice specialS *NIEUW*
Blond bounty ice  4.50  
(kokossiroop, ijskoffie, slagroom, witte chocolade)

Salted caramel ice 4.50  
(karamel siroop, ijskoffie, slagroom, karamel stukjes)

Italian summer ice 4.50  
(tiramisu siroop, ijskoffie, slagroom, amaretti koekjes)

Nutty grutty ice 4.50  
(hazelnoot siroop, ijskoffie, slagroom, nootjes)

Dessert Koffie
Irish Coffee (Jameson Whiskey) 6.50

Spanish Coffee (Licor 43) 6.50

Italian Coffee (Disaronno) 6.50

French Coffee (Grand Marnier) 6.50

Dennenlucht Deluxe *NIEUW*
Een plateautje met koffie of thee, slagroom  6.00
en een muffin naar keuze *

Appeltaart  € 3.50

Wisselend gebak  € 3.75

Kinder muffin  € 2.50

GEBAKJES
HEERLIJKE GEBAKJES

BIJ DE KOFFIE OF THEE

WARM
LATTE, DESSERT 

& DELUXE



Brand pils 25 cl  € 2.75

Brand pils 50 cl  € 4.75

Affligem Blond   € 4.00

Bier van het moment   € 4.00

Seizoensbier  € 4.00

St. Joris Brouwerij te Breda

Weerloos Blondje (Blond)  € 4.75

Koppige Draak (Tripel)  € 4.75

Witte Geit (Witbier)  € 4.75

LOWLANDER

Lowlander 0.00% wit  € 4.50

Lowlander white ale   € 4.50

Islander tropical ale  € 4.50 

Brand IPA  € 3,60

Duvel  € 4.50

La chouffe  € 4.50

Westmalle Tripel  € 4,60

Kwaremont  € 4.00

Amstel Radler  € 3,60

Wieckse Witte  € 3,60

Liefmans Fruitesse  € 3,80

Mort Subite Kriek  € 3,60

Paulaner (50 cl)  € 5,30

Amstel Radler 0.0%  € 3.25

Affligem blond 0.0%  € 3.25

Heineken 0.0%  € 3.25

Brand Weizen 0.0%  € 3.25

Brand IPA 0.0%  € 3.25

Westmalle Dubbel  € 4,60

Affligem Dubbel  € 4.00

Zundert  € 4,60

Witte wijn past 
uitstekend bij 

salade, gekookte of 

geroosterde groenten, 
kip en visgerechten

.

VAN 'T VAT
GETAPT MET LIEFDE

RIJK
& DONKER IN EEN FLES

FRIS 
& FRUITIG IN EEN FLES

KRACHTIG
& BLOND IN EEN FLES

0.0%  
ALCOHOLVRIJ IN EEN FLES



HUISWIJN MAISON LE BOSQUET
Blanc, Rosé of Rouge 

Per glas   € 3.75 

Per fles   € 19.00

PROSSECO
FOLLADOR PROSSECO

Flesje voor 2 glazen   € 8

CORNARO PROSSECO

Fles 0.75cl   € 20

WIJNEN
DROSTDY HOF CHARDONNAY

Deze lichtgele wijn heeft het frisse van citrusfruit, het exotische 

van rijpe ananas, mango en vanille. Met een zacht, pittige afdronk.

DROSTDY HOF MERLOT

Helderrood met karakteristieke merlottonen van kersen en bessen.  

De Kaapse herkomst voegt daar de aroma's van gedroogd fruit 

als pruimen en vijgen aan toe. Middelzwaar, makkelijk met een 

soepele afdronk.

URMENETA SAUVIGNON BLANC

Urmeneta Sauvignon Blanc is een typisch Chileense Sauvignon.  

Hij is milddroog, makkelijk en zit vol exotische aroma's van onder  

andere passievrucht. De afdronk is grapefruit fris en zacht.

Per glas   € 4.50 

per fles  € 22.50

Rosé past goed bij rijk
elijk 

gekruid eten en gev
ogelte.

Rode wijn past goed bij: 

gerechten met paddestoelen, 
rundvlees of gevogelte.

Witte wijn past 
uitstekend bij 

salade, gekookte of 

geroosterde groenten, 
kip en visgerechten

.

WIJNEN
VAN ZACHT TOT 

MIDDELZWARE AFDRONK



dennenlucht.nl


