
koffie & thee
huisgemaakte drankjes

soep
pannekoeken

broodjes
toetjes & taart

DRANKJES
KOFFIE
Filterkoffie, Braziliaanse boon 2,40
+ opgeschuimde melk    0,40
+ opgeschuimde soya 0,65
Bakkie TOET: koffie met cacao  3,50
en slagroom (soort Wiener Melange)

THEE 
Gedroogde thee 2,40 
Rooibos, groene jasmijn, Ceylon, earl grey,
Zoethout (vaya) of kruiden  
Verse Munt thee   2,90
Verse kruiden thee 2,90
Rozemarijn, oregano & citroengras
Bloementhee (met roos & lavendel) 2,90
Verveine thee met citroen 2,90
Verse gemberthee met citroen 2,90
Verse Sinaasappelthee 2,90
Met sinaasappel, rozemarijn en steranijs

HUISGEMAAKTE DRANKEN
Chai Latte 3,15
Mango-, citroen mocktail 3,50
Verse Sinaasappelsap 3,75
Smoothie van banaan, sinaasappel en ananas 4,25
Warme Chocolademelk 3,15
IJskoffie 3,50
IJsthee met lavendel en earl grey 3,15

SAP, FRISDRANK & BRONWATER
Appelsap, Perensap, Ananas-mangosap 2,30
Melk of Karnemelk 2,30
Diksap (limonade) 1,50
Bionade 2,60
Gember-sinaasappel., kruiden of vlierbes
Vlierbloesem sparkling 2,60
Cola (fair trade)         2,60
Apfelschorle 2,60
Water (plat of met koolzuur) 2,60
Warsteiner alcoholvrij 2,95



Kaas pannekoek 8,00
Spek pannekoek 8,00
Spek/appel pannekoek 9,50
Spek/Kaas pannekoek 9,50
Gevulde pannekoek met 11,50
spinazie* en kaas
Spek pannekoek gevuld met 12,00
spinazie & kaas

ZOETE PANNEKOEKEN
American Pancakes met blauwe 9,50
bessen en slagroom* 
Pannekoek naturel* 6,00
met stroop, poedersuiker en 
huisgemaakt toffeesaus 
Appelpannekoek* 8,00
Appelpannekoek* met slagroom 9,00
Wentelteefjes met ijs en vers fruit 7,50

HARTIGE PANNEKOEKEN

* Kan veganistisch geserveerd worden. 

AMERICAN PANCAKES
• American Pancake met blauwe bessen 6,50

en slagroom*
• American Pancake met 6,50

huisgemaakte chocopasta en 
slagroom

• Havermoutpannekoekjes met                      6,95
huisgemaakte confiture*

• Kaas Pannekoek 6,95
• Spek/Kaas pannekoek 7,95
• Spek pannekoek 7,25
• Spek/appel pannekoek Gevulde 

pannekoek met 7,95
spinazie en kaas

• Spek pannekoek gevuld met spinazie 8,50
& kaas

• Koreaanse spitskoolpannekoekjes 7,95
met sesam-soyasaus

• Hutspotpannekoekjes van aardappel 7,95

en winterpeen*

PANNEKOEKEN

HARTIGE PANNEKOEKEN

* Kan veganistisch geserveerd worden. 
- Alle pannekoeken zijn de hele dag te bestellen.
- Heb je een allergie? Vraag naar onze mogelijkheden.

ONTBIJT
(de hele dag te bestellen)

Havermoutpannekoekjes, met 9,95
vers fruit en agavesiroop*
Huisgemaakte Granola met yoghurt 5,90
uit de Weerribben, vers fruit en 
warme honing 

HARTIGE PANNEKOEKEN

* Kan veganistisch geserveerd worden. 

ONTBIJT
(de hele dag te bestellen)

Havermoutpannekoekjes, met 9,95
vers fruit en agavesiroop*
Huisgemaakte Granola met yoghurt 5,90
uit de Weerribben, vers fruit en 
warme honing 

Kaas pannekoek 8,00
Spek pannekoek 8,00
Spek/appel pannekoek 9,50
Spek/Kaas pannekoek 9,50
Gevulde pannekoek met 11,50
spinazie* en kaas
Spek pannekoek gevuld met 12,00
spinazie & kaas

ZOETE PANNEKOEKEN
American Pancakes met blauwe 9,50
bessen en slagroom* 
Pannekoek naturel* 6,00
met stroop, poedersuiker en 
huisgemaakt toffeesaus 
Appelpannekoek* 8,00
Appelpannekoek* met slagroom 9,00
Wentelteefjes met ijs en vers fruit 7,50

HARTIGE PANNEKOEKEN

* Kan veganistisch geserveerd worden. 

ONTBIJT
(de hele dag te bestellen)

Havermoutpannekoekjes, met 9,95
vers fruit en agavesiroop*
Huisgemaakte Granola met yoghurt 5,90
uit de Weerribben, vers fruit en 
warme honing 

HUISGEMAAKTE SOEP
Groentesoep* 5,50
Soep van de dag 5,50

SALADE     
Huisgemaakte verse salade met o.a.
tomaat, sperziebonen, kappertjes  
en olijven 4,95

BROODJES
Keuze uit biologisch wit of meergranen 

landbrood of glutenvrij brood

Broodje gezond 7,90
met Terschellinger kaas, achterham, 
ei, tomaat en komkommer 
Broodje Kaas 5,90
jong belegen Terschellinger kaas en 
huisgemaakte chutney
Broodje met zachte geitenkaas 7,90
Met Machedoux uit Zevenhuizen, 
geroosterde walnoot en warme honing
Broodje Caprese* 7,90
Buffelmozarella van Castelli, huisgemaakte 
basilicum tapenade en rivolo tomaat
Uitsmijter met ham & kaas 7,50
Omelet met kaas 7,00



TAARTEN en DESSERTS

Worteltaart 3,95
met walnoot & roomkaasglazuur
Warme fruittaart 4,75
Tarte tatin met karamelsaus en een
bolletje ijs
Cheesecake 3,95
Lava Cake 4,30
warme chocolade cake met gesmolten 
witte & bruine chocolade van binnen
Brownie met zeezout 3,50
Vegan taart v.d. dag 3,95

NATUURLIJK GEZOET
Plak bananenbrood 3,50
4 Dadelbolletjes 2,50
Dadels, noten, rozijnen gerold in kokos
Warme fruittaart 4,30
Tarte tatin met fruit en karamelsaus op 
basis van natuurlijke suikers

PROEVERIJ  10,95
onze 3 favoriete TETjes, om met z’n 2-en van te 
genieten

TAARTEN en DESSERTS

Worteltaart 3,95
met walnoot & roomkaasglazuur
Warme Perentaart 4,75
Tarte tatin met karamelsaus 
en bolletje ijs
Cheesecake van witte chocolade 3,95
Met cranberry/frambozencompote
Lava Cake 4,30
warme chocolade cake met gesmolten 
witte & bruine chocolade van binnen
Brownie met zeezout 3,50
Pure chocoladetaart (vegan) 4,30

NATUURLIJK GEZOET
Plak bananenbrood 3,50
4 Dadelbolletjes 2,50
Dadels, noten, rozijnen gerold in kokos
Pure chocoladetaart (vegan) 4,30
Warme Perentaart 4,30
Tarte tatin met peer en karamelsaus

PROEVERIJ  10,95
onze 3 favoriete TETjes, om met z’n 2-en van te 
genieten

TAARTEN en DESSERTS

Worteltaart 3,95
met walnoot & roomkaasglazuur
Warme fruittaart 4,75
Tarte tatin met karamelsaus en een
bolletje ijs
Cheesecake 3,95
Lava Cake 4,30
warme chocolade cake met gesmolten 
witte & bruine chocolade van binnen
Brownie met zeezout 3,50
Vegan taart v.d. dag 3,95

NATUURLIJK GEZOET
Plak bananenbrood 3,50
4 Dadelbolletjes 2,50
Dadels, noten, rozijnen gerold in kokos
Warme fruittaart 4,30
Tarte tatin met fruit en karamelsaus op 
basis van natuurlijke suikers

PROEVERIJ  10,95
onze 3 favoriete TETjes, om met z’n 2-en van te 
genieten

WELKOM bij 
TOET Pannekoek

Het gezellige plekje in Groningen met soepen, 
broodjes, pannekoeken, toetjes en taarten. Alles 
huisgemaakt, eerlijk en puur en we houden graag 
rekening met jouw unieke wensen en dieet. Al onze 
ingrediënten kiezen we uiterst zorgvuldig, het liefst 
biologisch & lokaal of anders fair trade. 

De HAM en het SPEK komen van St. Hendrick uit 
Gelderland. Het vlees van St. Hendrick is eerlijk vlees. 
Vlees waar de tijd voor wordt genomen: de dieren 
krijgen de tijd om te leven, om te groeien. Ook de 
bereiding van het vlees krijgt de tijd; om te garen, om 
luchtgerookt te worden, tijd voor kruiding en 
marinering.

Onze EIEREN komen uit Woltersum, waar de familie 
Lalkens hun kippen zoveel mogelijk buiten laat lopen en 
een gevarieerd dieet geeft.

Onze KOFFIE wordt gebrand in de stad Groningen, door 
Koffiestation. Deze microbranderij brandt koffie met 
een duidelijke afkomst. Vaak kunnen ze zelfs tot op de 
plantage herleiden waar onze koffiebonen vandaan 
komen. 

Onze THEE komt van Uwe Rolf, een familiebedrijf in 
Ost-Friesland dat veel biologische thee verwerkt en 
zelf duindoorn teelt.

Voor een volledige lijst van onze producenten zie 
www.toet.nu


