Dessert

• Magisch Lavacakeje 8

Magisch chocoladecakje met frambozen ijs
Duur minimaal 10 min

• Fris Heksentaartje 7

Huisgemaakt yoghurt citroen taartje met merengue
• Toetje van het seizoen 7
Laat je verrassen door het toetje van het seizoen
• Appeltaart uit eigen bakkerij 4.2
met verse slagroom 1
• Monchoutaart 4.5
Bastognekoek bodem met Kersen óf Karamel
• Gebak van de dag uit de vitrine

Al ons gebak is huisgemaakt door onze taartenbakkers

Heksensmulplank

Steel de show met deze magische smulplank; laat je
op luxe wijze verrassen door onze bakkerij in een
combinatie van ijs en lekkernij voor de hele tafel.
Bevat koffielikeur met alcohol

Te bestellen vanaf twee personen 9 pp
Verschillende smaken ijs naar keuze bij
de ijsvitrine binnen in het restaurant

•
•
•
•

Speciale koffie’s

Caramel Latte Macchiato 5.9
Irish Coffee Koffie | Irish Wiskey | Slagroom 7
Spanish Coffee Koffie | Tia Maria | Slagroom 7
Italian Coffee Koffie | Amaretto | Slagroom 7

LEUKE Weetjes over
Hans & Grietje

Wist jij dat het sprookje van Hans & Grietje begon met

1. 10 zitplaatsen in het snoephuisje van de Heks en dat

deze nog steeds op het terrein staat.
jij dat één pan wel 3 kilo weegt en iedere
2. Wist
pannenkoekenbakker met wel 5 pannen tegelijk bakt.
jij dat de eigenaren van Hans &
3. Wist
Grietje ook echt Hans & Grietje heten?

Bosroute

Loop de “Broodkruimeltjes”
route in het Harderbos.

Ga jij op avontuur in een echt sprookjesbos met
metersdikke loofbomen en omgevallen woudreuzen?
Heksenlimonade

met betoverende beker om mee te
nemen naar huis
Kinderpannenkoek Naturel

met kinderverrassing en Heksencoin

Bosroute van het seizoen

Prijs per persoon 15
Bosroute met leuke opdrachten en puzzels ook los te kopen
in de Grote Snoeptoren, Merchandise of de kassa in het
restaurant. (€4 per bosroute)

Reserveren

Standaard reserveringsduur is 2 uur

Doordat tafels meerdere keren op een dag worden
gereserveerd, wordt er gewerkt met strikte
reserveringstijden. U wordt verzocht deze tijden te
respecteren en op te volgen.
Openingstijden

Hans & Grietje opent de deuren op:
• Maandag t/m Zaterdag van 11:00 tot 21:00
• Zondag van 10:00 tot 21:00
De keuken is iedere dag geopend tot 20:00
Jouw event of familiedag?

Met de hele familie of al je collega’s jullie feestje vieren.
Dat kan natuurlijk. Kijk op onze website voor alle
informatie voor jullie evenement.

Dieetwensen?

Gluten- / Melk- / Lactosevrij

Geef het aan bij de bestelling van jouw pannenkoek en
wij zorgen voor een glutenvrij, melkvrije en/of lactosevrije
pannenkoek. Let op de pannenkoek komt op een ander bord.
Vegan / Vegetarisch

Hans & Grietje heeft ook VEGAN pannenkoekenbeslag.
Geef het aan bij de bestelling van jouw pannenkoek en wij
zorgen voor een vegan pannenkoek. Wist je dat je ook alle
pannenkoeken kunt aanpassen naar vegetarisch?
Deze pannenkoek is vegetarisch
Mekkerende Heks zonder spek

TIP!

Like en volg ons op Facebook & Instagram en deel jullie favorieten Hans & Grietje
moment. Zo blijf jij op de hoogte van al onze acties en nieuwtjes.

Warme dranken
•
•
•
•
•
•

Latte Macchiato 3.8
Caramel Latte Macchiato 5.9
Cappuccino 3.2
Koffie vers gemalen 2.9
Espresso 2.9
Espresso Macchiato 3.5

Extra espresso +1.5

• Irish Coffee Irish Wiskey 7
• Spanish Coffee Tia Maria 7
• Italian Coffee Amaretto 7
• Verse Munt of Gemberthee 3.8
• Thee diverse smaken 2.8
• Warme Chocomel met 4.2
slagroom “De Enige Echte”

Verwennerij
voor bij de koffie
of thee

• Gebak van de dag

Verschillend huisgemaakt gebak.
• Appeltaart uit eigen bakkerij 4.2
met verse slagroom 1
• Lekkernij voor de heks alleen 8.5
Een verrassing van diverse lekkernijen uit eigen bakkerij.

Heksensmulplank

Steel de show met deze magische smulplank; laat je
op luxe wijze verrassen door onze bakkerij in een
combinatie van ijs en lekkernij voor de hele tafel.
Bevat koffielikeur met alcohol

Te bestellen vanaf twee personen 9 pp

GRATIS PARKEREN EN SPELEN INBEGREPEN IN PRIJS.
Eigen consumpties (eten en/of drinken) zijn op ons hele terrein niet toegestaan.
Spelen op het gehele terrein en restaurant onder begeleiding

Frisdranken

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pepsi Cola Regular of Max 3
Sisi, 7-Up Free 3
Royal Club Cassis 3.1
Royal Club Bitterlemon 3.1
Royal Club Tonic 3.1
Lipton Ice Tea Green 3
Lipton Ice Tea Sparkling 3
Lipton Ice Tea Peach 3
Appelsap uit Flevoland 3.1

•
•
•
•

Verse jus d’orange 4.2
Rivella Original 3.1
Royal Club Gingerale 3.1
Chocomel “De Enige Echte” 3
• Fristi 3
• Melk 2.5
• Ranja “Gezonde 2.9
fruitmix aardbei
& framboos”

Puur sap, zonder kleur- of smaakstoffen en 100% ongezoet

• Heksenlimonade 3.5

met betoverende beker
om mee te nemen naar huis.
• Limonade per kan 7
• Sourcy Rood of Blauw 2.8
• Bronwaterfles 0.7L Rood of Blauw 7

BIEREN

BIER VAN TAP
• Hertog Jan Pilsener 3.4

Halve Liter 0,5L 6
SPECIAALBIER VAN TAP
• Leffe Blond 4.8
• Hertog Jan Weizener 0,5L 8
• Trippel Karmeliet 5.6
• Texelse Skuumkoppe 5.2
• Wisseltap
BIEREN OP FLES
• Hoegaarden Radler 3.5

Citroen radler 2.0% of 0.0%

• Hoegaarden rosé bier 4.3
ALCOHOLVRIJ BIER 0,0%
• Hertog Jan 0.0% 3.6
• Leffe Blond 0.0% 3.9

Wat lekkers vooraf
• TOVERBROOD 7

Warm brood van de bakker
met twee huisgemaakte dips.
• Magisch TOVERBROOD 12
Warm brood van de bakker met vier huisgemaakte
Heksendips, Grietjes kaas en Hans worst.
• HEKSEN NACHO’S 12
Nacho’s uit de oven met gesmolten cheddar en jonge kaas.
Guacamole, salsa, crème fraîche, bosui en rode peper.

Borreltrek

• Heksenborrelplank 14

Zes gehaktballetjes in de jus en zes kippenkluifjes
met mayonaise, chilisaus en brood.

• Bitterballen uit de heksenoven
met een bakje boerenkaas
Zeven bitterballen met mosterd. 8
Twaalf bitterballen met mosterd. 14
• Rokende Heksenketel 29

Warme gehaktballetjes uit de jus, kippenkluifjes,
tortillachips met chilisaus en crème fraîche, romige
burrata met tomaat en crostini’s, brood met dips,
ham en augurk (voor ongeveer vier personen)

Iets anders?

• Heksensalade 15

Maaltijdsalade met de keuze uit: gerookte zalm,
brie, kippendijtjes, geitenkaas, romige burrata.
Geserveerd met: gemengde sla, blokjes augurk, 
tomaat, komkommer, ei en stukjes walnoot.
Gegarneerd met een frisse dressing & vers
afgebakken breekbrood.

• Tosti van de dag 8
Heerlijke tosti samengesteld door onze chefs. Vraag
de bediening naar de tosti van de dag.

WIJNEN

WITTE WIJN
• Chardonnay Marcel Martin 4.5 - fles 25
• Sauvignon Blanc Marcel Martin 4.5 - fles 25
• Viura Torre Oria 4 - fles 20
• Kaiserschoppen Romanuskellerei (zoet) 4 - 20
RODE WIJN
• Cabernet Sauvignon Marcel Martin 4.5 - fles 25
• Tempranillo Torre Oria 4 - fles 20
ROSÉ WIJN
• Syrah rosé Torre Oria 4.5 - fles 20

Specialiteit
pannenkoeken
• Hans 15

Spek, champignons, prei, rode ui en kaas.
• Grietje 15
Champignons, prei, brie, walnoten en honing.
• Heks Leef Lang 17.5
Romige burrata, rucola, tomaat in basilicumdressing.
Gegarneerd met een pesto vinaigrette en rode ui.
(lauw/warm geserveerd)
• Dikke Heks 17
Spek, champignons, kaas, ham en twee spiegeleieren.
• Heksenbillenkoek 18.5
Bere portie pulled pork gemarineerd in smokey
barbecue saus. Gegarneerd met koolsla salade.
Kleine portie pulled pork 15
• Stiekeme Heks 16.5
Versierd met sinaasappel, slagroom, 
amandelschaafsel en
vanille roomijs met warme
kersen- óf chocoladesaus.
(lauw/warm geserveerd)
• Ouwe zeur 15
Spek, ham, paprika en oude kaas.
• Vis uit de tovervijver 18.5
Gerookte zalm en roomkaas. Gegarneerd met
rode ui, gemengde sla, frisse augurk en een
limoen-dille dressing.
(lauw/warm geserveerd)
• Stinkende Heks 16.5
Salami, champignons, rode ui, knoflook en
kippendijtjes. Gegarneerd met oude kaas
en gemengde sla.
• ’s Heerensheks 16.5
Meegebakken shoarma, champignons en paprika.
Gegarneerd met gemengde sla, rauwe rode ui
en oude kaas.
• Mekkerende Heks 16.5
Meegebakken geitenkaas en spek. Gegarneerd met
walnoten, honing en rucola.
• Stroperige Heksen Caramel 15
Meegebakken stroopwafelstukjes, slagroom,
amandelschaafsel en warme caramelsaus.
• Speenvarkentje uit het bos 16
Shoarma, paprika, ananas en gemengde sla.
• Gevleugelde heks 16
Kippendijtjes, spek, champignons.
Gegarneerd met gemengde sla,
komkommer en tomaat.
Extra saus 1

knoﬂook, honing-mosterd, curry, barbecue of honing
Grote portie vlees? Dat kan tegen een kleine meerprijs +3.5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pannenkoeken

Naturel met échte roomboter 7.5
Kaaspannenkoek 9.5
Kaaspannenkoek Oud / Jong 11
Houthakker met spek 10.5
Spek / Kaas 12
Appel met kaneelsuiker korrels 12
Gember of Ananas 10
Spek / Champignon / Oude kaas 13
Stiefmoeder met ham en kaas 12
Spek / Rode ui / Brie 13.5
Spek / Appel 12
Spek / Appel / Rozijnen 12.5
Appel / Rozijnen 11
Ham / Kaas / Ananas 13
Allergie of dieet? Zie achterkant van menukaart of
vraag aan onze bediening; zij helpen je graag verder.
Deze pannenkoek is vegetarisch.

KINDERHOOFDGERECHTEN
Voor de kleine
Hansjes & Grietjes

Alle kindergerechten worden
geserveerd met een leuke
kinderverrassing + HeksenCoin!

• Kinderpannenkoek Naturel 9
• Kinderpannenkoek Spek of kaas of
appel of nutella 10
• Tosti ham-kaas 7.5
of ham-kaas-ananas 8

Wordt geserveerd met een klein beetje koolsla
• Heksentrollen 9
Zes gehaktballetjes uit de jus met een wit broodje.
• Kippetje uit het bos 10
Zes kippenkluifjes met portie nacho’s en gesmolten kaas.

De HeksenCoin is onze eigen munteenheid
en schommelt rond de 1 euro. Deze Coin
is inwisselbaar voor speelgoed, een lolly
uit de Heksenlollymachine of in
het snoepwinkeltje in De Grote Snoeptoren
in het andere gebouw bij de grote lolly.
Allergie of dieet? Zie achterkant van menukaart
of vraag aan onze bediening; zij helpen je graag verder.
Deze pannenkoek is vegetarisch.

