
Welkom
bij pannenkoekenhuis De Familie Suykerbuyck. Bij ons geniet u van een lekkere, klassieke 

pannenkoek uit grootmoeders tijd. Of laat u zich deze keer verleiden door een van onze 

speciale pannenkoeken? Neem een kijkje in onze menukaart en verheug u op al het lekkers. 

Heeft u vragen of speciale wensen? Vraag het ons gerust!

Wij wensen u een aangenaam verblijf en veel gezelligheid met uw tafelgenoten.

Voor een glimlach op je bord

Maandpannenkoek la bella vita 17,5

Geniet van het goede leven met onze Italiaanse 

pannenkoek met salami, ham, mozzarella,

truffelmayonaise en pittenmix 

Sinterklaaspannenkoek 13,8

Een naturel pannenkoek met strooigoed,

chocosnippers, een bol vanille-ijs en twee muntjes

om een cadeautje uit te kiezen

Verkrijgbaar als de Sint in het land is…



Warme dranken

Koffie 2,5

Cappuccino 2,7

Latte macchiato 3,2

Espresso 2,7

Verse muntthee met honing 3,2

Thee 2,5
(Bosvruchten, earl grey, english breakfast, groen citroen,

kaneel, rooibos, sterrenmunt, zoethout)

Speciale koffies

Karamelkoffie (karamel, slagroom, fudge) 4

IJskoffie (vanille-ijs, karamel, slagroom) 5,1

Ierse koffie (whiskey, bruine suiker en slagroom) 7

Italiaanse koffie (Amaretto di Saronno en slagroom) 7

Spaanse koffie (Tia Maria en slagroom) 7

Franse koffie (Grand Marnier en slagroom) 7

Koffie 43 (Licor 43 en slagroom) 7

Baileys koffie (Baileys en slagroom) 7

Brabantse koffie (Schrobbelèr en slagroom) 7

Chocomel

Warme chocomel met slagroom 3,5

Crème choco (Baileys, slagroom) 7

Choco coco (Malibu, slagroom) 7

Chocoretto (Amaretto, slagroom) 7

Hazelnoten choco (Frangelico, slagroom) 7

Cuba choco (Rum, slagroom) 7

Orange choco (Cointreau, slagroom) 7

Frisdranken

Coca Cola regular / zero / zero cherry 2,6

Fanta orange / cassis 2,6

Sprite 2,6

Chaudfontaine blauw / rood 2,6

Finley tonic 2,7

Finley bitter lemon 2,7

Finley ginger ale 2,7

Rivella original 2,8 

Fuze tea lemon sparkling / green /

perzik-hibiscus / mango-chamomile 2,8

Minute Maid appelsap 2,7

Minute Maid tomatensap 2,7

Minute Maid jus d’orange 2,7

Verse jus d’orange 4

Chocomel 2,7

Fristi 2,7

Glas ranja 1,6

Kan ranja 8,1

Wijnen

Huiswijn wit (Chardonnay) 4,1

Huiswijn rood (Merlot) 4,1

Huiswijn rosé 4,1

Moezel 4,1

Port (rood/wit) 4,1

U kunt betalen met pin, bancontact of creditcard.

Betalen met contant geld heeft niet onze voorkeur, maar mag uiteraard wel.

U ontvangt één gezamenlijke rekening per tafel/groep.



Borrelhapjes

Knoflookbrood 6,3
huisgemaakte kruidenboter, op stokbrood uit de oven

Brood met smeersels 6,5
huisgemaakte kruidenboter, aioli en tapenade

Bitterballen 10 stuks met mosterd 7,5

Bittergarnituur 12 stuks met mayonaise en mosterd 10,6

Nacho’s pulled chicken 11,5
tortilla chips met huisgemaakte pulled chicken,

kaas en zure room

Nacho’s pittig gehakt 12,5
tortilla chips met huisgemaakt pittig gehakt,

kaas en zure room

Huisgemaakte soepen

Toscaanse tomatensoep 6,5
met room en verse kruiden, met brood en boter

Groentesoep 6,5
met brood en boter

Bieren

Brand pilsener (tap) 25cl 3

50cl 5,9

Birra Moretti 33cl 4.3

Krachtig & blond

Affligem blond (tap) 30cl 4,9

Affligem tripel 30cl 4,9

Brand IPA 30cl 4,9

Duvel 33cl 5,4

Hapkin 33cl 5,4

Rijk & donker

Affligem dubbel (tap) 30cl 4,9

Fruitig & fris

Brand weizen 30cl 4,9

Aflligem Belgisch wit 30cl 4,9

Texels Skuumkoppe 30cl 5,4

Mort Subite Kriek Lambic 25cl 4,9

Desperados original 33cl 4,9

Laag-alcoholisch & alcoholvrij

Amstel Radler 2.0 30cl 4,3

Amstel Radler 0.0 30cl 4,3

Affligem Blond 0.0 30cl 4,9

Birra Moretti Zero 33cl 4,3

Seizoen: Brand Bockbier (tap) 25cl 4,9

Lunchgerechten (t/m 16.30 uur)

12-uurtje 13,3
2 gebakken eieren, ham, kaas en een vleeskroket

met mosterd, wit of bruin brood

Uitsmijter ham en/of kaas 11,4
3 gebakken eieren, wit of bruin brood

2 vleeskroketten op brood 10,8
geserveerd met mosterd, wit of bruin brood

Broodje gezond 11,3
ham, kaas, sla, tomaat, komkommer, rode ui, ei, tuinkruiden

en truffelmayonaise, boeren volkorenbroodje of Italiaanse bol

Broodje pulled chicken 12,5
langzaam gegaarde kip in een zoet-pikante saus,

boeren volkorenbroodje of Italiaanse bol

Broodje gerookte zalm 15,5
zalm, tuinkers en frisse dressing,

boeren volkorenbroodje of Italiaanse bol

Broodje tonijnsalade 14,8
boeren volkorenbroodje of Italiaanse bol

Panini met ham en kaas 8,9

Panini met brie, walnoten en honing 12,3

Panini met huisgemaakt pittig gehakt en kaas     13,8



Pannenkoeken

Naturel 7

Spek 10,6

Spek en appel 12,5

Spek en kaas 12,9

Spek, ui, champignons en kaas 15

Spek, ui, paprika, tomaat en kaas 16

Spek, ui, champignons en prei 14,4

Spek, ui, prei en kaas 14,8

Ham 10,6

Ham en kaas 12,5

Ham, ananas en kaas 14,8

Ham, ui, champignons en kaas 14,4

Ham, ui, prei en kaas 14,4

Ham, ui, tomaat en kaas 14,4

Ham, spek, ui, champignons en kaas 17,5

Salami en kaas 12.5

Salami, ui, tomaat, paprika en kaas 16,3

Frikandel speciaal 14,4

Kaas 10,6

Kaas en gember 11,9

Kaas, ui, champignons, prei en paprika 16

Kaas, ui en tomaat 12,5

Appel 11

Appel en rozijnen 12,3

Appel, karamel en walnoot 15,4

Appel en kaneel 12,5

Banaan en Nutella 13,1

Banaan, chocoladesaus en slagroom 15,6

Warme kersen en slagroom 15,3

Stroopwafel, speculoospasta en vanille ijs 13,9

Toppings

Kaneelsuiker 0,5

Bruine suiker 0,5

Kristalsuiker 0,3

Honing 0,8

Rozijnen 1

Speculoospasta 1,8

Nutella 1,8

Vanille-ijs 2

Slagroom 2

Karamelsaus 1

Chocoladesaus 1

Voor de kinderen

Kinderfrietjes 9
met een frikandel, kroket of kipnuggets en 2 muntjes

Kinderpannenkoek 9
naturel pannenkoek met een doosje Smarties en 2 muntjes

De kinderpannenkoek kan uiteraard ook besteld worden 

met één of meerdere extra ingrediënten zoals appel, 

banaan, spek of Nutella… U kunt (laten) kiezen uit alle 

op de menukaart vermelde ingrediënten.

De kinderen kunnen met de muntjes een cadeautje 

‘kopen’ in onze speelgoedwinkel. Er zijn cadeautjes van 

één, twee, vier of zes muntjes.

Naar wens kunt u muntjes bijkopen voor € 1,5 per stuk.

Staat uw keuze er niet tussen? 

Stel uw eigen favoriete pannenkoek samen

met keuze uit alle genoemde ingrediënten.



Speciale pannenkoeken

Maandpannenkoek la bella vita 17,5
Italiaanse pannenkoek met salami, ham,

mozzarella, truffelmayonaise en pittenmix 

Zoet

Apfelstrudel 16,9
Huisgemaakte vulling met gestoofde appel, kaneel

en rozijnen. Geserveerd met vanille ijs en slagroom

Kersen-kruimelvlaai 18,1
Huisgemaakte custard, kruimelkoek en kersenvulling. 

Geserveerd met slagroom

Hartig

Geitenkaas 18,8
Warme geitenkaas, appelstroop, bladspinazie, rode ui, 

paprika en pittenmix Tip: extra lekker met spek +1,5

Vlam in de pan 19
Huisgemaakt pittig gehakt en gesmolten kaas

Tip: extra lekker met onze huisgemaakte aioli + 1

Pulled chicken 17,5
Huisgemaakte langzaam gegaarde kip in een

zoet pikante saus

Pulled pork 18,8
Huisgemaakte pulled pork, frisse coleslaw en bbq-saus

Vlaams 18,8
Huisgemaakte langzaam gegaard runderstoofvlees

Grieks 19
Kruidige gyros met feta en huisgemaakte tzatziki

Frans 18,1
Spek, warme brie, walnoten en honing

Hollands 17,5
Spek, ham, champignons, ui, prei en tijm

Tip: extra lekker met kaas + 1,5

Noors 20
Gerookte zalm, huisgemaakte kruidenkaas, rode ui

en kapperappeltjes

Tonijn 19
Tonijn, rode ui, tomaat, kaas en slamelange

Vandaag een keertje geen pannenkoek?

Frietje stoof 21,6
Huisgemaakte langzaam gegaard runderstoofvlees

Geserveerd met frietjes, een frisse salade en mayonaise

Frietje pulled chicken 21,6
Huisgemaakte langzaam gegaard kip in zoet pikante saus

Geserveerd met frietjes, een frisse salade en mayonaise

Frietje pulled pork 21,6
Huisgemaakte langzaam gegaard varkensvlees

Geserveerd met frietjes, een frisse salade en mayonaise

Schnitzel 21,6
Krokant gebakken schnitzel, geserveerd met frietjes, een

frisse salade en mayonaise. Tip: extra lekker met onze 

huisgemaakte champignon- of pepersaus +1,3

Maaltijdsalades

Brie 20,1
Frisse gemengde salade met warme brie, paprika,

pijnboompitten, komkommer, tomaat, walnoten, rode ui,

honing en dressing

Geitenkaas 20,5
Net als de brie, maar dan met warme geitenkaas

Zalm 22,9
Frisse gemengde salade met gerookte zalm, paprika,

pijnboompitten, komkommer, rode ui, tomaat en dressing

De salades worden geserveerd met brood en 

huisgemaakte kruidenboter

Heeft u een bepaalde voedselallergie of -intolerantie?

Laat het ons weten zodat wij u kunnen adviseren en ervoor kunnen zorgen dat 

ook u lekker en onbezorgd kunt eten bij ons!



IJscoupes

Coupe dame blanche 7,5

Vanille-ijs met slagroom en warme chocoladesaus

Coupe banaan 8,1
Vanille-ijs met banaan, slagroom en warme

chocoladesaus

Coupe warme kersen 8,5
Vanille-ijs met warme kersen en slagroom

Coupe karamel 7,5
Vanille-ijs met karamelsaus, karamelblokjes

en slagroom

Zomer coupe (seizoen) 8,8
Vanille-ijs met aardbeien, slagroom en chocosnippers

Kinderijsje 5
Vanille-ijs, slagroom en discodip in een leuke

Beker die mee naar huis mag worden genomen

IJshoorntje 1,9
Hoorntje met een bol vanille-ijs

Raketje 1,9

Lekkers voor bij de koffie of als dessert

Warme appeltaart met ijs en slagroom 6,5

Huisgemaakte churros met pannenkoekentwist 7,5
met dipsaus naar keuze:

karamelsaus, chocoladesaus, Nutella of Speculoos

Warme Luikse wafel 8,8
met vanille-ijs en slagroom

Warme Luikse wafel karamel 8,8
met vanille-ijs en karamel

Warme Luikse wafel warme kersen 9,4
met warme kersen en slagroom

Warme Luikse wafel Nutella 10
met Nutella, vanille-ijs en slagroom

Warme Luikse wafel Oreo 10
met Oreo, chocoladesaus en vanille-ijs

Warme Luikse wafel stroopwafel 10,6
met stroopwafel, vanille-ijs, slagroom en karamel

Zomerwafel (seizoen) 11,2
Warme Luikse wafel met aardbeien, slagroom en chocosnippers



Wist u dat…

… het allereerste kookboek met een recept voor de pannenkoek uit 1439 komt?

… het pand van Pannenkoekenhuis De Familie Suykerbuyck uit 1929 stamt en 

oorspronkelijk als café gebouwd is?

… wij al onze pannenkoeken bakken op 4 gaspitten? 

… ons keukenteam u kan betoveren met de heerlijkste gerechten, maar 

gelukkig niet kan heksen? 

… er binnen in het restaurant al jarenlang een treintje rond rijdt?

… u vanaf onze parkeerplaats zo natuurgebied De Malpie in kunt wandelen?

… uw trouwe viervoeter van harte welkom is en verwelkomd wordt met een 

speciaal hondensnoepzakje?

… onze keuken om 20.00 uur sluit?

… u een eventuele fooi ook via pin, bancontact of creditcard kunt geven?

… wij hopen dat u het gezellig heeft met elkaar en het wifi-wachtwoord 

(luikerweg) niet nodig heeft?

Eet u smakelijk!




