
VOORGERECHTEN
 CARPACCIO ORGINALE 9,50
Zacht gerookte ossenhaas met pesto, ruccola, 
Parmezaanse kaas krullen en pijnboompitjes 

 GAMBA'S PIL-PIL 8,00
Een bruisend en borrelend pannetje vol gamba’s 
met knoflook en rode pepers   

 CAPRESE 8,25
Een Italiaanse klassieker van tomaat, mozzarella en pesto V
 CHAMPIGNONS IN KRUIDENBOTER 8,00
Gebakken met roomkaas, gegratineerd met kaas V

SOEPEN (geserveerd met brood en kruidenboter) 5,25

 HUISGEMAAKTE TOMATENSOEP met basilicumroom V
 FRANSE UIENSOEP met een kaas crouton V
 MOSTERDSOEP met gerookte zalm snippers V

HOOFDGERECHTEN
VIS
 
 3 SLIPTONGETJES in roomboter gebakken met remoulade saus 19,50

 KABELJAUW met mosterdsaus 17,00

PASTA
,
S (PENNE)

 BOLOGNESE  10.25
 
 KAASSAUS V  8,75

 ZALM EN ROOMSAUS  11,75

 CARBONARA  9.25

HOOFDGERECHTEN
VEGETARISCH
 
 PORTOBELLO

,
S gegratineerd met geitenkaas 13,50

 VEGA WRAP KOUD  met hummus, avocado, sla en gegrilde paprika 10,50

EXTRA BIJGERECHTEN
 BAKJE SALADE  3,00
 
 BAKJE GROENTE 3,00

 BAKJE FRITES 3,50

 POF AARDAPPEL MET KRUIDEN CREME FRAICHE  3,00

SALADE
,
S klein 12,50 groot 15,00

 ‘CARPACCIO ORGINALE’
met o.a. pesto, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas 

 SMOKED CHICKEN’
met o.a. aioli, gerookte kip en bacon

 SALADE CAPRESE V 
met tomaat, mozzarella, pesto en pijnboompitjes

 ‘SEA-SIDE’ SALADE 
met o.a. gerookte zalm en gamba’s

NAGERECHTEN
 HOT APPLE  6,75
kaneel ijs met gecarameliseerde appeltjes en slagroom

 DAME BLANCHE  6,50
vanille ijs met warme chocolade saus en slagroom

  FRISSE CITROENTAART  5,25
met frambozen ijs en slagroom

 IJSKOFFIE 6,00
dubbele espresso met vanille ijs en slagroom

 KINDERIJSJE VANILLE IJS  5,00
met disco dip en slagroom

 STROOPWAFEL  SURPRISE 6,75
stroopwafel ijs met karamelsaus en slagroom

 APPELGEBAK ‘DE LUXE 
met caramelsaus, vanille ijs en slagroom  5,25

DAGHAP 
Elke dag serveren wij een wisselende daghap voor  8,50

HOOFDGERECHTEN VLEES
 MC PANN  broodje hamburger XL op boeren witbrood met onze beroemde hamburgersaus, gebakken ei en bacon 11,50

 MEXICAANSE TORTILLA   rijkelijk gevuld met gehakt, kip en diverse groente geserveerd met salade, crème fraiche en quacemole 14,50

 HOLLANDSE BIEFSTUK  in roomboter gebakken met jus, champignons en gebakken ui, geserveerd met boerenwit brood 17,00

 KIPSATE  met onze huisgemaakte pindasaus, gebakken uitjes en kroepoek 13,00

 VARKENSHAAS SPIES  van gemarineerde varkenshaas puntjes, geserveerd met een frisse salade 14,50

 SPARE RIBS  gemarineerd volgens oud recept, geserveerd met 2 koude sauzen en salade 18,00

Bij onze hoofdgerechten kunt u kiezen uit de volgende sauzen; champignon-roomsaus,  pepersaus, pindasaus, mosterdsaus
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met passend groente garnituur en frites of een pofaardappel met kruiden crème fraiche 

EETCAFE PIET PANN

MARKT 7, 1741 BS SCHAGEN

0224 212 385

INFO@PIETPANN.NL

WWW.PIETPANN.NL

VOOR DE KIDS (inclusief kleine verassing)

 PIZZA PANN 6,00
mini pizza’s gerserveerd met salade en frites

 PIET  PANNENKOEK 5,00
een pannenkoek geserveerd met smarties, 
poedersuiker en stroop

 PIET PASTA 5,50
penne pasta met bolgnese of kaassaus V
 PIET PATAT 6,50
patat met frikandelletjes of een kroket, appelmoes 
en mayonaise

DINERKAART






