Bestel via onze Webshop op definancien.nl of bestel telefonisch 0416-361386 (tussen
16.00u en 19.30u)
Kies voor A) Bezorgen
bezorgkosten €3,- per bestelling. Minimale bestelgrootte 30,we bezorgen in Loon op Zand, Udenhout, Berkel-Enschot, Kaatsheuvel en Tilburg-Noord
Kies voor B) Afhalen
Kom op de afgesproken tijd naar De Financiën, wacht in de auto op ons parkeerterrein
tot wij u bellen dat de bestelling klaar is, dan kunt u zich melden via de hoofdingang.
Gelieve te betalen met pin of contant alleen gepast. Indien u besteld heeft via de
webshop op de website heeft u vooraf reeds betaald.
Houdt altijd minimaal 1.5 meter afstand volgens de richtlijnen RIVM
Wenst u een glutenvrije of lactosevrije pannenkoek te bestellen dan kan dat door
telefonisch te bestellen. We geven u dan aan wat de mogelijkheden zijn.

Dank voor u bestelling, graag tot een volgende keer.
Blijf gezond en let op elkaar !!
Team de Financiën

Heerlijk avondje pannenkoek
15,25
Pannenkoek met appel en stoofpeer, speculaasbrokken,
vanille-saus, amandelschaafsel, kaneelsuiker en
vanille-ijs met slagroom
Viva Espana Pannenkoek
15,95
Pannenkoek met seranoham, zongedroogde tomaten,
rucola, parmezaanse kaas en truffelmayonaise.
Allemachtig hartig pannenkoek
Pannenkoek met appel, spek, brie, notenmix,
rucola en kandijstroop.

15,75

Amerigo pannenkoek
15,95
Pannenkoek met spek, ui en champignons,
huisgemaakt stoofvlees met bokbier en stoofpeer.
Roetveegpiet Pannenkoek
Pannenkoek met appel, 2 soorten cassonade
(belgische kandijsuiker), frambozen en witte en
bruine chocolademousse

15,25

Zak van Sinterklaas kinderpannenkoek 9,95
Kinderpannenkoek met poedersuiker en pepernootjes.
Bij deze pannenkoek krijgen de kinderen een zak met
speelgoed cadeau.

Pannenkoek Hawaii
Prei | ham | ananas | kaas

14,50

Pannenkoek Java
Gekruide kipreepjes | ananas | kroepoek | atjar
satésaus

15,95

Stroopwafelpannenkoek
Stroopwafel | stroopwafelijs | karamelblokjes
slagroom | poedersuiker | karamelsaus

14,50

Appelnotenpannenkoek
Appel | rozijnen | notenmix | ijs | kaneelsuiker
slagroom

15,50

Pannenkoek Belgique
Chocolademousse | chocoladekrullen | nutella
poedersuiker | ijs | slagroom

15,50

Veggie Pannenkoek
Prei | ui | champignon | paprika | olijf | kaas
oregano | zongedroogde tomaat

15,95

Spaanse Pannenkoek
Prei | ui | champignon | paprika | chorizo | kaas
tapenade | tomaat

15,95

Frikandel speciaal Pannenkoek
14,95
Frikandel | ui | mayonaise | curry | gesnipperde ui.

Boerenpannenkoek kaas
Prei | ui | champignon | paprika | spek | kaas

Cookie Pannenkoek
14,50
Poedersuiker | chocolade snippers | crumble van
American cookies en Bastognekoek | aardbeiensaus
slagroom | ijs

Hete kip ketjap pannenkoek
15,95
Prei | ui | champignon | paprika | kip in pittige ketjapsaus

Pannenkoek Italiano
14,50
Tomaat | salami | pizzasaus | Italiaanse kruiden | kaas
Zigeunerpannenkoek
15,50
Prei | ui | champignon | paprika | gehakt | zigeunersaus

14,25

Pannenkoek Bolognese
Prei | ui | champignon | paprika | gehakt
Tomatensaus | kaas | Italiaanse kruiden

15,50

Pannenkoek Norvège
Prei | ui | gerookte zalmfilet | roomkaas | dille

16,50

Cranberry Pannenkoek
Spek | geitenkaas | appel | cranberries
Pecannoten | cranberrysaus

16,50

Pannenkoek En France
Brie | appel | walnoten | honing

15,50

Pannenkoek Mexicana
Mexicaans gekruid gehakt | ui | paprika | kaas
tortillachips | tacosaus

15,95

Toscaanse Pannenkoek
Tomaat | Italiaanse ham | tapenade | kaas |
Toscaanse kruiden

16,50

Pannenkoek Kreta
Gyros | ui | olijven | feta | tomaat | tzatziki

15,95

Salmon Pannenkoek
Gerookte zalmfilet | brie | mosterd-dille saus

16,50

“Witte gij ut” pannenkoek
Spek | geitenkaas | pecannoten | honing

15,95

Nutella

8,25

Spek

9,25

Ananas – poedersuiker

8,50

Spek – kaas

11,25

Ananas – kaneelsuiker

8,50

Spek – ui – kaas

12,00

Ananas – kaas

10,00

Spek – ui – champignons

11,00

Ananas – spek

10,50

Spek – kaas – champignons

12,25

Spek – kaas – paprika

12,25

Spek – kaas – ananas

12,50

Ananas – appel – poedersuiker

9,75

Appel – poedersuiker

8,50

Appel – kaneelsuiker

8,50

Champignons - kaas

9,75

Appel – rozijnen – poedersuiker

9,50

Champignons – spek

10,25

Appel – spek

10,50

Champignons – paprika – pre - uii

10,25

Appel – rozijnen – spek

11,50

Champignons – paprika – prei – ui - kaas

12,25

Banaan – poedersuiker

8,50

Salami – kaas

10,00

Banaan – appel – poedersuiker

9,75

Salami – ananas – kaas

11,25

Banaan – ananas – poedersuiker

9,75

Salami – ui – paprika - kaas

11,75

Banaan – Nutella

9,50

Salami – champignons – ui - kaas

11,75

Brie

9,50

Kaas – tomaat

Brie – appel

10,75

9,75

Kaas – paprika – champignons

10,75

Kaas – ham – champignons

11,00

Minnie pannenkoek
9,95
Kinderpannenkoek met poedersuiker, smarties
dropveter, roze suiker en een knuffel Minnie Mouse
Mickey pannenkoek
Kinderpannenkoek met poedersuiker, smarties,
dropveter en een knuffel Mickey Mouse

9,95

caramelsaus en chocolade snippers

5,75

Stroopwafelijs met stroopwafel, caramelsaus
en slagroom

5,75

Dame blanche van vanille-ijs, slagroom en

Frozen pannenkoek * (5 florijnen)
9,95
Kinderpannenkoek met poedersuiker,
roze en blauwe suikerspinsuiker en een verrassing
Piraat pannenkoek * (5 florijnen)
Kinderpannenkoek met poedersuiker,
Nutella en een verrassing

Chocolademousse met slagroom,

9,95

* Bij deze kinderpannenkoeken krijgen de kinderen naast
hun verrassing ook nog 5 Fientje florijnen om als ze weer
in het restaurant komen iets uit Fientjes winkel te kopen.

chocoladesaus

5,75

Eekhoornijsje met vanille-ijs, slagroom,
noten en caramelsaus

5,75

Seniorenijsje, 2 bolletjes vanille-ijs met slagroom

3,75

Raketje

1,25

Schatkistje

2,00

Magnum White / Classic / Almond

2,75

Ben & Jerry Cookie Dough cup

2,50

Pannenkoekenbier

4,50

La Trappe Isi d’or

4,50

Gouden Carolus

4,50

Brugge Tripel

4,75

Pauwels Kwak

4,50

La Chouffe

4,50

Hertog Jan Bastaard

3,95

