
@laarbosommen           T Laarbos Pannenkoeken & meer           www.laarbos.nl

Lunch tot 15.30 uur te bestellen

Soepen € 4,50

Geserveerd met brood, keuze uit:
Tomatensoep  ∙  Wisselsoep 

Salades € 12,95

Vers bereide salade geserveerd met brood.
Maak een keuze uit een van de onderstaande ingrediënten:
Kip  ∙  Zalm  ∙  Gamba  ∙  Carpaccio  ∙  Geitenkaas

Broodjes € 10,95

Vers landbrood rijkelijk belegd.
Maak een keuze uit een van de onderstaande belegsoorten:
Kip  ∙  Pulled pork  ∙  Zalm  ∙  Carpaccio  ∙  Tonijn

Ambachtelijke Kroketten met landbrood € 9,25
Uitsmijter ham en/of kaas  € 8,25
Drie gebakken eieren op 2 sneetjes landbrood 
Kinder Tosti met kaas en/of ham € 4,50
Kinder Boterham met hagelslag of jam € 3,50

Diner vanaf 16.00 uur te bestellen

Voorgerechten € 4,50

• Tomatensoep geserveerd met brood 
• Wisselsoep geserveerd met brood 
• Broodplank met dip

Hoofdgerechten € 16,95

 Geserveerd met friet, mayonaise en koolsla

• Spareribs
• Saté van kippendij
• Hamburger Classic met sla, tomaat, ui, kaas en bbq saus
• Schnitzel ‘t Laarbos met gebakken ui en champignons

Nagerechten

Dame blanche € 5,50
Vanille ijs, warme chocoladesaus en slagroom

Coupe kers € 5,95
Vanille ijs, warme kersen en slagroom

Coupe stroopwafel € 5,95
Vanille ijs, stukjes stroopwafel, caramelsaus en slagroom

Suikerwafel met vanille ijs en slagroom € 5,75

Suikerwafel met warme kersen, vanille ijs en slagroom € 6,50 

Vruchten Sorbet € 6,50
Vanille ijs, aardbeien ijs, saus, vers fruit en slagroom

Kinderijs € 4,50
Bolletje naar keuze met slagroom en versiersels

Aardbeien met slagroom ( seizoen) € 5,75

Aardbeiensorbet (seizoen) € 6,50
Vanille ijs, aardbeien ijs, saus, aardbeien en slagroom

Merengue  € 6,25
Een merengue met pecannoten, vanille ijs en caramel

Koffie met een tikkie € 6,50

Ierse koffie
met wiskey, bruine suiker en slagroom

Italiaanse koffie
met francelico en slagroom

Bailey's koffie
met bailey's en slagroom

Spaanse koffie
met likeur 43 en slagroom

€ 6,50

Openingstijden
maandag gesloten (m.u.v. feestdagen)

dinsdag t/m zondag          10.00 uur - 20.00 uur

Contact
Stationsweg 31,  7731 AX  Ommen

T  0529 - 745 031



Hartige Pannenkoeken

Spek € 7,50
Spek/kaas € 8,75
Spek/ui/champignon € 9,50
Spek/ui/champignon/ei € 10,25
Spek/kaas/ui/champignon € 10,75
Spek/kaas/ui/champignon/ei € 11,50
Spek/kaas/ui/tomaat/champignon € 11,50
Spek/ham/kaas/ui/tomaat/champignon  € 12,75
Spek/ham/kaas/salami/ui/tomaat/champignon          € 14,00
Spek/ham/kaas/salami/ui/tomaat/champignon/ei     € 14,75

Ham € 7,50
Ham/kaas € 8,75
Ham/ui/champignon € 9,50
Ham/ui/champignon/ei € 10,25
Ham/kaas/ui/champignon € 10,75
Ham/kaas/ui/champignon/ei € 11,50
Ham/kaas/ui/tomaat/champignon € 11,50

Salami € 7,50 
Salami/kaas € 8,75
Salami/ui/champignon € 9,50
Salami/kaas/ui/champignon € 10,75
Salami/kaas/ui/tomaat/champignon € 11,50

Kaas € 7,50
Kaas/ui/champignon € 9,50
Kaas/ui/tomaat/champignon € 10,25

Kindergerechten € 7,25

 
• Kinderpannenkoek met versiersels
• Frikandel met friet, saus naar keuze en appelmoes
• Kroket met friet, saus naar keuze en appelmoes
• Kipnuggets met friet, saus naar keuze en appelmoes
• Kaassouflé met friet, saus naar keuze en appelmoes

Heb je je bordje leeg? 

Dan mag je een cadeautje uitzoeken!

Zoete Pannenkoeken

Naturel € 6,25
Rozijn € 7,50

Appel € 7,00
Appel/kaneel € 7,00
Appel/rozijn € 8,25
Appel/banaan € 7,75
Appel/spek € 8,25
Appel/ananas € 7,75
Appel/gember € 8,25

Ananas € 7,00
Ananas/ham € 8,25
Ananas/ham/kaas € 9,50
Ananas/spek € 8,25
Ananas/spek/kaas € 9,50

Banaan € 7,00
Banaan/spek € 8,25
Banaan/kaas € 8,25

Gember € 7,50
Gember/kaas € 8,75

Alle pannenkoeken zijn ook in een kleiner formaat te verkrijgen. 

Heeft u een allergie? vraag naar de allergenen in onze gerechten.

Het is mogelijk om de pannenkoek in volkoren of gluten arme

versie te bereiden, geef dit aan bij de bediening.

Zelf een lekkere variatie en staat deze niet op de kaart?

Wij zijn best flexibel, dus vraag gerust aan de bediening.

Speciale Zoete Pannenkoeken    
   

Cherry Berry
Warme kersen, poedersuiker en vanille ijs

Koekje erbij 
Bastognekruimels, gele room en caramelsaus

Vitamientje
Divers vers fruit, vanille ijs, poedersuiker en slagroom

Dronken Rozijnen
Boerenjongens en poedersuiker

Warm Appeltje
Appelcompote, poedersuiker en vanille ijs

Choco Banana 
Banaan, chocolade vlokken, poedersuiker en vanille ijs

Bosvangst
Bosvruchten en poedersuiker

Hollands Glorie
Verse aardbeien, poedersuiker en gele room 

Guitige Geit
Appel, geitenkaas, noten, honing, rucola en zongedroogde tomaat

Speciale Hartige Pannenkoeken    
 

Mama Mia
Salami, ui, paprika, kaas en oregano

Kiplekker
Kipsate en atjar

Chefs Favorite
Kip, prei, ananas, paprika, kaas en knoflooksaus

Vlees nog Vis 
Prei, tomaat, champignon, paprika, ei en kaas

Brie Genie
Brie, walnoot, honing, rucola en zongedroogde tomaat

Carpaccio
Rundercarpaccio, rucola, pijnboompitten, parmezaanse kaas en 
truffelmayo

Tuna Treat
Tonijn, ui, kaas en joppiesaus

Neusje van de zalm 
Gerookte zalm, roomkaas, sla en rode ui

Gamba’s a la Crème
Gamba's gebakken met groenten, pittige room en rucola

Crazy Chicken
Gekruide kip, rucola, parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat
en kerriemayonaise

€ 12,95

€ 14,95


