
stappenplan

1) Bestel telefonisch (tel 0492 461 181) of via de website  
 (www.pannenkoekenhuispluk.nl/reserveren en klik 
 rechtsonder op de knop bestellen).

2) Wacht in de auto totdat wij u bellen dat de bestelling  
 klaar is, dan kunt u naar binnen komen om de 
 bestelling op te halen. (let op: er mag maar één 
 afhaler naar binnen per bestelling).

3) Gelieve betalen met pin, contant alleen gepast betalen.

4) Houd altijd min. 1,5 meter afstand volgens 
 richtlijnen RIVM.

Zorg goed voor jezelf en elkaar!

Team Pluk

Afhaaltijden: 
vrijdag, zaterdag en zondag 

kunt u afhalen van 
16:00 tot 19:30

Bestellen kan vanaf 14:00

woensdag t/m zondag



Zorg goed voor jezelf en elkaar!

Team Pluk

Bezorgtijden: 
vrijdag, zaterdag en zondag komen wij bezorgen van 

16:00 tot 19:30
Bestellen kan vanaf 14:00

Wij komen de allerlekkerste gerechten contactloos thuis 
bezorgen in Laarbeek! (bestelling vanaf € 25,-). 

stappenplan
1) Bestel telefonisch (tel 0492 461 181) of via de website   
 (www.pannenkoekenhuispluk.nl/reserveren en klik 
 rechtsonder op de knop bestellen).

2) Wij sturen u een TIKKIE.

3) Wij bellen als we onderweg zijn.

4) Houd altijd min. 1,5 meter afstand volgens richtlijnen RIVM.

woensdag t/m zondag



voorgerechten
Ovenvers Pluk broodje   € 4,15 
Met kruidenboter en aioli
Aspergesoep (1 liter) met ham en ei € 7,25
Runder carpaccio    € 9,25 
Met pijnboompitten, spekjes, 
parmezaan snippers en persodressing
Salade Pluk      € 8,25
Salade met gegrilde kip, spekjes, 
pijnboompitjes, ananas en kerrie dressing 
Salade geitenkaas     € 8,25
Salade met lauwwarme geitenkaas, spek, 
gebakken peer, komkommer, walnoten, 
pijnboompitjes en bloemenhoning
Salade scampi     € 10,25
Salade met scampi’s, komkommer, tomaat, 
pijnboompitjes, croutons, kappertjes, een frisse 
dressing en piri-pirisaus

Kinderpannenkoeken
1)   Kinderpannenkoek naturel   € 5,00
3)   Kinderpannenkoek met Nutella  € 5,75
4)   Kinderpannenkoek met 
      huisgemaakte aardbeien jam   € 5,75
5)   Kinderpannenkoek met spek   € 6,00
6)   Kinderpannenkoek met spek 
      en kaas      € 7,00
7)   Kinderpannenkoek met rozijnen  € 6,00
8)   Kinderpannenkoek met kaas   € 6,75
9)   Kinderpannenkoek met appel   € 6,75
10) Kinderpannenkoek met appel 
      en spek     € 7,75
11) Kinderpannenkoek met aardbeien  € 7,75
15) Poffertjes (12x) met 
      roomboter en poedersuiker   € 7,00
      Pimp je pannenkoek   € 5,75
      Met een bakje snoep
* Kinderen krijgen bij bovenstaande pannenkoeken 
   4 Pluk-muntjes

Pannenkoeken
20)   Pannenkoek naturel    € 6,50
30)   Pannenkoek met appel   € 8,40 
32)   Pannenkoek met appel, 
        vanille-ijs en slagroom  € 11,80
46)   Pannenkoek met appel, 
        rozijnen, gele room en 
        kaneelsuiker    € 12,00
81)   Pannenkoek met rozijnen 
        en kaneelsuiker    € 8,00
110) Pannenkoek met aardbeien  € 10,25
111) Pannenkoek met aardbeien, 
        vanille-ijs en slagroom  € 13,75
112) Pannenkoek met aardbeien 
        en gele room    € 12,50
115) Pannenkoek met spek   € 8,75
119) Pannenkoek met spek en kaas € 10,75
121) Pannenkoek met spek en appel € 10,75
122) Pannenkoek met spek, appel
        en rozijnen    € 10,25
129) Pannenkoek met spek, 
        champignons, ui en kaas  € 12,25
133) Pannenkoek met spek, appel
        en kaas     € 12,50
180) Pannenkoek met kaas   € 8,75 
186) Pannenkoek met kaas, ui,
        champignons, paprika, tomaat
        en Italiaanse kruiden   € 12,25

Gewoon... onze afhaalkaart

jungle pannenkoek
Bij deze kinderpannenkoek krijg je een leuke jungle knuffel!

Bij deze pannenkoek krijg je geen plukmuntjes.

spaar ze allebei!

€ 9,95

Kinderpannenkoek
Bij deze speciale Bumba kinderpannenkoek krijg  

jij een originele Bumba pluche pop cadeau!

www.pannenkoekenrestaurants.nl

KOK ASTRONAUT MATROOS

Spaar ze alle drie!

€ 8,95

NIEUW - NIEUW - NIEUW

Pluk to go  € 7,50
Heerlijke pannenkoekenereepjes met verse 
aardbeien en een bakje chocoladesaus



Gewoon... onze afhaalkaart

Pannenkoeken met asperge
Asperge pannenkoek gerookte zalm € 15,95
Met een gekookt ei, roomboter
en honingmosterdsaus en een frisse salade
Asperge pannenkoek Gamba  € 15,95
Met een gekookt ei, roomboter
en honingmosterdsaus en een frisse salade

Pannenkoeken met ragout
240) Pannenkoek met champignons,  € 11,25
        potje runder ragout en een frisse salade
241) Pannenkoek met champignons,  € 11,25
        potje kip ragout en een frisse salade
242) Pannenkoek met champignons,  € 11,25
        potje champignon ragout en een 
        frisse salade

specialiteiten
170) Pannenkoek met shoarma *   € 12,00
173) Pannenkoek met shoarma, 
        paprika, champignons en kaas *  € 15,00
* Shoarma pannenkoeken worden geserveerd met een 
  cocktail-, Chili-, knoflooksausje en een frisse salade

208) Zeeuwse pannenkoek   € 14,25
        Met heerlijke gekruide mosselen, ui
        champignons, prei en kaas
210) Pizza pannenkoek Margarita  € 10,00
        Met kaas, tomatensaus en Italiaanse 
        kruiden
211) Pizza pannenkoek Bolognese  € 13,50
        Met gehakt, champignons, paprika,
        kaas, tomatensaus en Italiaanse kruiden
213) Pizza pannenkoek Tonijn   € 13,50
        Met tonijn, kaas, ui champignons,
        tomatensaus, en Italiaanse kruiden

250) Boerenpannenkoek   € 14,25
        Met spek, ham, uien, champignons,
        prei, tomaat, kaas, gekookt ei 
        en appelstroop
252) Pannenkoek frikandel speciaal  € 10,00
        Met frikandel, ui, mayonaise en curry
256) Western-BBQ pannenkoek
        Met huisgemaakte pulled pork, paprika,      
        pepertjes, rode ui, bosui, Cheddar cheese,  
        overgoten met BBQ-saus volgens Pluk`s 
        receptuur     € 15,50

De wereld rond
230) Mexicaanse pannenkoek   € 14,50
        Met champignons, paprika, mais,
        een potje Chili con carne 
        en een frisse salade
231) Hongaarse pannenkoek   € 14,75
        Met paprika, champignons,
        een potje pikante goulash 
        en een frisse salade
232) Amerikaanse pannenkoek   € 14,75
        Met gehakt, kaas, mais, tomaat, ui,
        cajun kruiden met taco-saus 
        en een frisse salade
233) Franse pannenkoek    € 15,25
        Met brie, champignons, walnoot,
        vijgencompote en een frisse salade
234) Chinese pannenkoek   € 13,50
        Met een potje kipsaté, atjar, 
        kroepoek en een frisse salade
235) Griekse pannenkoek   € 14,75
        Met gyros, groene pepertjes, olijven,
        feta kaas, rode ui, knoflooksaus 
        en een frisse salade
236) Chili kip pannenkoek   € 14,75
        Met cajun gekruide kipreepjes, 
        ananas,paprika, ui, groene pepertjes, 
        piri-pirisaus en een frisse salade
237) Duitse pannenkoek    € 15,00
        Met Grillwurstel, ui, ham, spek, 2 
        spiegeleiren curry kruiden, 
        mosterdsaus en een frisse salade



Gewoon... onze afhaalkaart

NIEUW - NIEUW - NIEUW

Pannenkoek Ajam Pangang € 12,50
Met pulled-chicken, pepertjes,
paprika, ui, pikante pangang saus,
geserveerd met een frisse salade en atjar

La Trappe Pannenkoek  € 14,75
Heerlijke pannenkoek met ui en spek.
Geserveerd met een potje huisgemaakte
La Trappe runderstoofvlees en een frisse 
salade

Gewoon.... effe geen pannenkoek
Salade Pluk      € 13,25
Salade met gegrilde kip, spekjes, 
pijnboompitjes, ananas en kerrie dressing 
Salade geitenkaas     € 13,25
Salade met lauwwarme geitenkaas, spek, 
gebakken peer, komkommer, walnoten, 
pijnboompitjes en bloemenhoning
Salade scampi     € 15,25
Salade met scampi’s, komkommer, tomaat, 
pijnboompitjes, croutons, kappertjes, een frisse 
dressing en piri-pirisaus

Onderstaande gerechten worden geserveerd met
cajun gekruide dikke frieten en een frisse salade.
Pleun’s XXL burger    € 15,25
Mega burger met sla, augurken, gebakken 
spek, uien, tomaat, champignons en een 
heerlijke hamburgersaus
Dubbel XXL burger meerprijs   € 4,75
Schnitzel*      € 14,50
Twee kipspiezen*     € 15,25
Twee varkenshaasspiezen*   € 16,50
Twee gambaspiezen met aioli   € 17,75

* Keuze uit peperroom-saus, champignonwijn-saus,       
jäger-saus, stroganoff-saus of saté-saus.

De schnitzel en spiezen worden geserveerd 
op een bedje van roerbakgroente.

kinderdesserts
Vanille roomijs met chocoladesaus
met slagroom en knettersuiker  € 3,50
Vanille roomijs met huisgemaakte 
aardbeiensaus
met slagroom en knettersuiker  € 3,50
Smurfen ijs met discodip
en slagroom     € 3,50 

Desserts
Coupe Pluk     € 7,00
Walnoot ijs, chocolade ijs, vanille 
roomijs,gesuikerde walnoten, 
advocaat en slagroom
Coupe aardbeien*    € 6,50
Verse aardbeien, vanille roomijs,
huisgemaakte aardbeiensaus 
en slagroom
Verse aardbeien met slagroom  € 5,75
Chocolademousse    € 5,75
Met karamelsaus en slagroom
Chocolate dreams   € 5,75
Met chocolade-ijs, straciatella ijs, 
witte chocolade, bueno, schocoladesaus, 
crispearls en slagroom
Pink Strawberry chocolate € 5,75
Met vanille-ijs, roze en witte chocolade 
crunch, aardbeiensaus, slagroom en 
aardbeiensuiker

Kindermenu
Pleun’s XS burger     € 7,75
Heerlijke runderhamburger met augurk 
en tomatenketchupgeserveerd met 
dikke frieten, appelmoes en mayo
Dubbel XS burger meerprijs   € 2,25
Kinderfriet met frikandel en mayo € 5,75
Kinderfriet met kroket en mayo  € 5,75


