
 
 

(H)eerlijk eten & drinken op Land van Fluwel! 
 

Warme dranken 
Koffie           2,50 
Espresso          2,50 
Cappuccino          2,75 
Koffie verkeerd          2,75 
Latte macchiato         3,00 
Thee           2,50 
Warme chocomelk         2,50 
met slagroom          2,75 
 
 
En wat lekkers voor erbij? 
Wafel met warme kersen en slagroom       4,50 
Huisgemaakte appelgebak met slagroom      3,75 
West-Friese krentenmik        1,75 
Gevulde koek          1,95 
Tulp muffin (chocolade of blueberry)       3,75 
 
 
‘Land van Fluwel is Avontuur!’  
We verrassen u graag op bourgondische wijze met (H)eerlijke 
gerechten en dranken. Mooi producten van trotse 
familiebedrijven en wanneer het even kan lokaal betrokken.  
We hebben volop glutenvrije producten. Eet Smakelijk!  



Frisdranken: 
Cola           2,25 
Sinas           2,25 
Cassis           2,25 
Spa blauw/rood         2,25 
Ice tea           2,25 
Streeksap (appel, peer of jus)        2,50 
Rivella           2,75 
Bitter Lemon          2,50 
Tonic           2,50 
Fristi           2,50 
Chocomelk          2,50 
Limonade          1,00 
Kan limonade          5,00 
 
Bieren en Wijnen: 
Gulpener          2,75 
Korenwolf          2,95 
Texels Skuumkoppe          3,50 
Tulpomania bier         3,95 
Alcohol vrij (Warsteiner)         2,75 
Radler 2%          2,75 
Witte wijn (zoet/droog)         3,75 
Rose           3,75 
Rode wijn          3,75 
Tulpen likeur          2,75 
 
Voor bij de borrel: 
Bitterballen van Dobben (8 stuks)       5,75 
Bittergarnituur (8 stuks)         5,75 
Kaasstengels (8 stuks)         5,75 
Nacho’s kaas          5,75 
Plukbrood met kruidenboter en tapenade      4,50 



He Pannenkoek! (Hele dag beschikbaar) 
Onze pannenkoeken zijn niet zomaar pannenkoeken, maar 
OERpannenkoeken. Het zijn StOERe pannenkoeken met heel veel 
smaak door de OERgranen spelt, haver, boekweit en gerst die we 
extra aan de pannenkoekenmix hebben toegevoegd. Onze 
pannenkoeken bevatten geen onnodige toevoegingen zoals 
smaakstoffen, kleurstoffen, toegevoegde suikers of rijsmiddelen. 
Alleen de pure ingrediënten! Eetsmakelijk! 
 
1.Pannenkoek naturel         6,00 
2.Kinderpannenkoek versierd met snoepjes      7,00 
3.Pannenkoek ham         7,25 
4.Pannenkoek kaas         7,25 
5.Pannenkoek ham-kaas        8,50 
6.Pannenkoek spek         7,25 
7.Pannenkoek spek-kaas        8,50 
8.Pannenkoek spek-appel        8,50 
9.Pannenkoek appel-rozijnen        8,50 
10.Pannenkoek ananas-gember        8,75 
11.Pannenkoek gele room- boerenjongens      9,00 
12.Pannenkoek banaan-chocoladesaus-rozijnen     9,00 
13.Pannenkoek spek-kaas-tomaat-bosui      9,50 
14.Pannenkoek warme kersen-ijs-slagroom    10,75 
15.Pannenkoek paddenstoelen-paprika-ui    11,50 
16.Pannenkoek geitenkaas-peer-honing    11,50 
17.Pannenkoek brie-salami-gebakken ui-bieslook   12,50 
18.Pannenkoek Fluwel: paprika-ui-champignon-ham-ei   13,50 
19.Pannenkoek kip shoarma-sla-knoflooksaus    13,50 
20.Pannenkoek kaas-salami-champignons      9,00 
21.Pannenkoek kaas-spek-champignons      9,00 
22.Pannenkoek kaas-ham-ananas       9,00 
  



Heerlijke broodjes: (Tot 17:00 uur) 
Geserveerd op wit of bruin boerenlandbrood… 
 
Uitsmijter naturel         6,50 
Uitsmijter kaas of ham (3 eieren)       6,95 
Uitsmijter ham-kaas         7,25 
 
Mueslibol brie (walnoten en honing uit de oven)      4,75 
 
Gerookte zalm           9,25 
(roomkaas, sla, ei, kappertjes en rode truffel mayonaise) 
 
Carpaccio           9,25 
(met sla, oude kaas, pesto en pijnboompitjes)          
             
Kroketten 2 stuks (Van Dobben)        6,25 
 
Broodje Fluwel           7,25 
(ham, brie, rode ui en oude kaas uit de oven) 
 
Hamburger Zwiebol op biologische bol       8,25 
(met ui, spek, mayonaise en ketchup) 
 
Kinderplate kroket, frikandel of kip nuggets      5,25 
en appelmoes    
 
Boerenland Tosti kaas          3,75 
Boerenland Tosti ham en kaas        4,25 
Boerenland Tosti salami, kaas, rode ui en tomaat     4,75 
Boerenland Tosti geitenkaas, vijgenjam en honing     4,75 
  



Diner: (Na 17:00 uur) 
Maaltijdsalade Carpaccio (met brood, kruidenboter,    10,50 
sla tomaat, komkommer, ei, kaas, pesto en pittenmix) 
 
Maaltijd salade Geitenkaas (met brood, kruidenboter,   10,25 
honing, walnoot, sla, tomaat, komkommer & ei) 
 
Fluwels Wood (per persoon)         9,50 
een plank vol bourgondisch lekkers en een soepje 
 
Plukbrood met kruidenboter en tapenade      4,50 
 
 
Anti pannenkoek: 
Voor degene die liever de smaakpapillen verrassen met een 
lekker stukje vlees… 
De plates worden geserveerd met frietjes en salade. 
 
Kipsate plate         13,95 
Kipsate met brood       11,95 
Halve kip plate        13,50 
Schnitzel plate        14,50 
Hamburger plate       12,95 
Kinderplate kroket of frikandel en appelmoes       5,25 
Soep van de dag          4.50 
(geserveerd met brood en kruidenboter) 
  



Toetje toe: 
Stroopwafel Roomijs         5,95 
(met karamelsaus, stukjes stroopwafel en slagroom) 
Chocolade ijs met warme kersen en slagroom      5,95 
2 Wentelteefjes met appel, roomijs en slagroom     6,50 
Kinderijsje spikkels, chocoladesaus en slagroom     4,25 
 
 
Feestje? 
Informeer naar de mogelijkheden voor een gezellige 
familiefeest, vriendendag, schoolreisje of kinderfeestje. In 
overleg mogelijk met een heerlijk buffet of een 
bourgondische bbq. Wij zijn er gek op! 
 


