kids

pannenkoekmonster
menu (tot 4 jaar)

fab’s pannenkoekenlab
menu

riek’s muziekpannenkoek
menu

Groene kinderpannenkoek
met ijsje en verrassing

Kinderpannenkoek om zelf te versieren
met ijsje en verrassing

Kinderpannenkoek om zelf te versieren
met ijsje en verrassing

5,50

7,50

kinderpannenkoek 4,50
naturel
Spek

+ 0,50

Kaas

+ 0,50

Wat lust je
d’r op?

Geen zin in
een pannenkoek?

Bestel dan frietjes

met frikadelletjes, vissticks, kipnuggets of bitterballen
+ appelmoes bij bovenstaande menu’s

Banaan + 0,50
Appel

7,50

+ 0,50

in plaats van een pannenkoek!

Rozijnen + 0,50
Kersen

+ 1,00

ketelhuis ranja!

Lunch!

beker 1,00

tosti’s

liter 4,50

Kindertosti ham of kaas 3,50
Kindertosti ham/kaas

4,00

Familietosti

12,90

Tosti ham/kaas,
om met 4-en te delen!

Lekker voor bij de ranja..

ook lekker
Wostenbroodje XL

Psstt..

Snoepgroente

1,40

Zakje chips

1,00

Paprika of naturel

3,

20

Vier je kinderfeestje
bij het Ketelhuis!

Verpakte stroopwafel
Soepstengels
Met Ketelhuissaus

0,80
0,80

Informatie bij de bar
of via info@hetketelhuistilburg.nl

5,50

kids & koffie / thee

koffie&thee
koffie?
Espresso

2,50

Dubbele Espresso

3,20

Koffie

2,40

Cappuccino

2,60

Koffie verkeerd

2,80

met appeltaart

Latte macchiato

2,90

3,80

koffie/thee

Met slagroom?
+ 0,50

+ Monin siroop diverse smaken 0,60
+ Sojamelk in plaats van melk

0,60

Sojamelk is een drank gemaakt van
sojabonen en vaak gedronken als
melkvervanger door vegetariërs,
veganisten en mensen die lactoseintolerant zijn of allergisch zijn voor
koemelkeiwit.

warme

chocomel 2,80
+ Slagroom

0,50

+ Scheut rum

2,00

Speciale koffie
Tilburgse koffie (Schrobbelèr)

5,90

Irish koffie (Jameson)

5,90

Het Ketelhuis koffie (Baileys)

5,90

Franse koffie (Grand Marnier)

5,90

Spaanse koffie

5,90

(Keuze: Tia Maria óf Licor 43)
Wisselende seizoenskoffie

4,80

thee!
Thee diverse smaken

2,40

Verse muntthee

3,20

Verse gemberthee

3,20

Met honing

0,50

Munt/Gemberthee

3,70

Thee is na water de meest gedronken
drank op de wereld, het drankje vindt
haar oorsprong in het oude China.
Volgens een Chinese legende vond keizer
Shen Nong in 2737 voor Christus thee
per ongeluk uit doordat er theeblaadjes
in haar warme water vielen.

ketelhuis ranja!
beker 1,00

sap&zuivel
Appelsap

2,60

Tomatensap

2,60

Verse jus

Al een kijkje genomen
in onze overheerlijke
gebaksvitrine?

liter 4,50

Normaal 3,70
Groot

4,70

Fristi Roodfruit

2,60

Chocomel

2,60

Beker melk

2,10

fris

wijn

verfrissende
drankjes

Coca-Cola regular, light, zero

2,60

Fanta

2,60

Sprite

2,60

Bitter Lemon

2,60

Cassis

2,60

Tonic

2,60

Rivella Light

2,60

Ginger Ale

2,60

Chaudfontaine rood of blauw 20cl 2,60
1 liter 9,90

Extra lang genieten?

wit
wit
rood
rosé
zoet

wijnen

glas

fles

Chardonnay Croix d’Or

3,80

19,00

Sauvignon Blanc Croix d’Or

3,80

19,00

Cabernet Villa Don Carlos

3,80

19,00

Grenache Monte Clain

3,80

19,00

Liebraumlich

3,80

19,00

bijzondere wijnen

glas

fles

90

4,

29,90

4,80

30,00

wit Rueda Marques de Riscal Verdejo
rood Rioja Crianza Torres Ibericos

Mocktail
Finley Mojito

Coca-Cola regular of zero

3,90

33cl 3,

50

borrel? 4,50

Fuze Tea

Bacardi Blanca, Jameson, Licor 43, Amaretto,

Fuze Tea Sparkling Lemon

2,60

Fuze Tea Green Tea

2,60

Fuze Tea Mango Camomille

2,60

Fuze Tea Peach Hibiscus

2,60

Proost!

Bombay Gin, Grand Marnier, Tia Maria,
Schrobbelèr, Jonge Jenever, Baileys

bieren

bier

bieren

0.0%

Hoegaarden Radler 0.0 3,60
Jupiler 0.0

3,00

Leffe Blond 0.0

4,70

bieren

van de tap

van de fles

Stella Artois

33cl

3,40

Hoegaarden Radler

3,60

Leffe Tripel

4,80

Jupiler

25cl

2,90

Jupiler fles

3,00

Duvel

4,60

50cl

5,70

Liefmans

3,90

La Trappe Blond

4,50

30cl

4,00

Ginette Blond

4,60

La Trappe Wit

4,50

50cl

5,90

Corona

4,90

La Trappe Dubbel

4,60

25cl

3,80

Goose Island IPA

4,90

La Trappe Tripel

4,90

50cl

5,70

Leffe Bruin

4,70

La Trappe Isid’or

4,90

Leffe Blond

25cl

4,70

La Trappe Quadrupel

4,90

Tripel Karmeliet

25cl

4,60

Hertog Jan Weizen
Hoegaarden wit

Vraag naar het seizoensbier!

borrel
hapjes

8 stuks

Bitterballen van De Jong met mosterd

5,50

Frikandelletjes met mayonaise

5,50

Kipnuggets met curry

Snoepgroente

1,40
1,00

5,50

Zakje chips
Paprika of naturel

Garnalenstaartjes met chilisaus

6,50

Verpakte stroopwafel

0,80

Gemixed (16 stuks)

9,50

Soepstengels

0,80

Vegetarische miniloempia’s

6,50

Kipsnackbal

5,00

Nacho’s uit de oven!
klein 5,00

Guacamole, zure room,
kaas en salsa

groot 7,00

Pulled Pork

klein 7,00
groot 9,00

Rendang

klein 7,00
groot 9,00

Weetje..

Dat men door de letters AaBe als eerste in
het telefoonboek stond was uiteraard ook
niet toevallig..

Met Ketelhuissaus

Nacho’s

Het gerecht is voor het eerst
in 1943 bereid door de
Mexicaanse kok Ignacio Anaya.
Nacho-en.
Geserveerd als ’Nacho’s Especials’,
zijnde tortilla’s, jalapeño en kaas.
Aan hem danken ze dus hun naam.

aabe
historie

AaBe of voluit: Adolf van den Bergh,
wollenstoffen- en wollendekenfabrieken
en later 'De Koninklijke AaBe wollen
stoffen en dekenfabrieken' was een
textielfabriek in Tilburg die bestaan
heeft van 1929 tot 2008.
Het is voor wat betreft het aantal werknemers de grootste werkgever van de
Tilburgse textielindustrie geweest die in
de topdagen 1250 werknemers in dienst
had. Het was de laatste Tilburgse textielfabriek. Ten tijde van het faillissement
werkten er nog 38 mensen.

fris / wijn / bier / borrel

voor bij de borrel

Lekker voor
bij de ranja..

lunch
Check ook onze salades
en tosti’s!
kleine

broodjes

Keuze uit een wit of bruin broodje (Ciabatta +0,80)

trek

Boerenkaas
Met tomaat en komkommer

5,50

Huisgemaakte tonijnsalade

6,90

Plankje brood met 3 smeersels 7,90

Huisgemaakte eiersalade

6,90

Tomatensoep

5,50

10,50

Soep van het seizoen

5,50

Carpaccio
Met truffeldressing, spekjes,
pijnboompitten en Parmezaanse kaas
Gezond
Met sla, ham, kaas, tomaat,
komkommer, augurk en een gekookt
eitje

7,90

Gerookte zalm
Met roomkaas en een lichtpikante
cocktailsaus

8,90

Warme roombrie
Met salami, ui, tomaat, noten en honing
uit de oven

7,50

Kipsaté
klein 15,90 groot 18,90
Kippendijensaté met satésaus, zoetzure
groenten, krokante uitjes en kroepoek.
Geserveerd met friet

Broodje filet american
Met ui en augurk

8,90

Rendang
Zachtgegaard Indisch rundstoofvlees

9,50

2 rundvleeskroketten
Kroketten van De Jong, op wit
of bruin brood of met friet,
met mosterd of mayonaise

Warme beenham
Met honing mosterd-saus, krokante
uitjes en zuurkool

9,50

Pittige kip
Pittig gemarineerde kippendijen,
gewokt met roerbakgroenten

9,50

Worstenbroodje XL

3,20

2 boterhammen met Nutella
Om zelf te smeren!

3,50

Lunch gerechten
13,90
Hamburger
Malse runderburger op een briochebol met
bacon, tomaat, sla, augurk, komkommer
en Ketelhuis burgersaus (met kaas +0,60)
Geserveerd met friet
Clubsandwich
Klassieke clubsandwich met ham, kaas,
spek, gekookt eitje en rauwkost

tip

van 10.00
tot 17.00

9,60

met brood 7,50
met friet 8,

2 garnalenkroketten op brood
Kroketten op wit of bruin
brood met kruidenmayonaise
2 kaaskroketten op brood
Kroketten op wit of bruin
brood met mosterd of mayonaise
12-uurtje
Glaasje melk of jus, kopje koffie of thee,
kopje tomatensoep, kroket (naar keuze) op
drie boterhammen met ham, kaas en
eiersalade

50

10,50

11,50

12,50

Kijk voor gebak in onze vitrine!

eiergerechten
7,00
Uitsmijter naturel per ingrediënt + 1,00
Ham, kaas, salami, spek, ui, champignons
of beenham
Boerenomelet
8,90
Met ham, spek, kaas, champignons en ui
Vegetarische boerenomelet
Met roomkaas, champignons en lente-ui

7,90

lunch
ook

maaltijd

lekker!

salades

American Pancakes
Mascarpone, seizoensfruit,
biologische dadelstroop

9,90

Jetts Pancakes
Havermout-kokos pannenkoeken met seizoensfruit.

9,90

Carpacciosalade
Frisse salade met carpaccio, pijnboompitjes,
spekjes, Parmezaan, rucola en truffeldressing

14,50

14,50
Trio vis salade
Frisse slamix met gerookte makreel, gerookte zalm,
tonijnsalade, komkommer, tomaat, rode ui,
kappertjes, croutons en een licht pikante
cocktailsaus

Ook lekker met mascarpone! +0,50

tip

Vraag een sollicitatieformulier aan de bar,
of mail naar
info@hetketelhuistilburg.nl

v.a. 14,50

14,50
Kipsalade
Gebakken kippendijfilet, komkommer, zongedroogde
tomaat, rode ui, pijnboompitten, Parmezaan
en een pesto dressing

Tosti’s

Op wit casinobrood met een bakje salade
én onze speciale Ketelhuis tostisaus
Spiegeleitje erbij? + €0,60
Tosti ham of kaas

3,90

Tosti ham/kaas

4,20

Tosti salami/kaas/tomaat

4,80

Tosti Het Ketelhuis

5,50

Met gekruid gehakt, kaas, spekjes en tomaat

Familietosti

12,90

Tosti ham/kaas, om (met 4-en) te delen!

Bekijk voor de kindergerechten
de allereerste pagina,
of vraag om ‘n extra bordje om te delen!

Liever een pannenkoek
tijdens de lunch?
Bekijk de pannenkoekenkaart!

lunch

Ben of ken jij iemand
die (overdag) in de
horeca wil werken?

Wisselende seizoenssalade
Vraag ernaar bij de bediening!

Hele dag verkrijgbaar!

pannenkoeken
classics

Doe mij maar een pannenkoek..
Naturel

6,50

Ham, kaas, ananas

10,50

Appel

7,50

Ham, ui, champignon

10,50

Appel, kaneel

7,50

Spek, ui, champignon

10,50

Rozijnen

7,50

Spek, gember, kaas

10,50

Gember

7,50

Spek, appel, rozijnen

10,50

Banaan

7,50

Spek, kaas, ananas

10,50

Ananas

7,50

Spek, ui, tomaat

10,50

Spek

8,00

Spek, salami, kaas

10,50

Salami

8,00

Salami, ui, kaas

10,50

Ham

8,00

Salami, ui, tomaat

10,50

Kaas

8,00

Salami, ui, champignon

10,50

Nutella

8,00

Kaas, ui, champignon

10,50

Appel, rozijnen

9,00

Ham, kaas, ui, tomaat

12,00

Appel, spek

9,00

Ham, kaas, ui, champignon

12,00

Appel, gember

9,00

Spek, kaas, ui, paprika

12,00

Appel, banaan

9,00

Salami, kaas, ui, tomaat

12,00

Kaas, spek

9,00

Warme kersen

+1,00

Kaas, salami

9,00

Kaas, gember

9,00

Kaas, appel

9,00

Salami, ui

9,00

Ham, kaas

9,00

Paprika, kaas

9,00

Wij serveren ook
glutenvrije &
lactosevrije
pannenkoeken!

Kijk voor alle kinderpannenkoeken op onze allereerste pagina!

Hele dag verkrijgbaar!

pannenkoeken
specials

Ik wil graag een..
Boerenpannenkoek
Ham, spek, kaas, champignons en ui

14,90

Saté pannenkoek
Kipsaté met satésaus, krokante uitjes
en kroepoek

15,90

Pulled pork pannenkoek
Pulled pork met smokey BBQ-saus
en koolsla

14,90

Pittige kip pannenkoek
15,90
Gebakken pittige kip met roerbakgroenten
La Trappe pannenkoek
16,90
Pannenkoek met Trappistenkaas.
Geserveerd in een pannetje met huisgemaakte La Trappe Quadrupel stoofpot
Chocolade pannenkoek
Met Smarties, chocolade ijs en
chocoladeasaus

13,90

Salmone pannenkoek
15,90
Gerookte zalm, guacamole, zongedroogde
tomaatjes en lente ui

tip!

Brie pannenkoek
Met noten, appelcompote, rucola en
zongedroogde tomaten

14,90

Carpaccio pannenkoek
16,90
Met pijnboompitten, spekjes, Parmezaanse
kaas, rucola en truffeldressing
13,90
Schrobbelèr pannenkoek
Met Schrobbelèr advocaat,
rozijntjes geweld in Schrobbelèr en slagroom
Indische pannenkoek
13,90
Met rendang (zachtgegaard rundvlees) en
krokante uitjes
Pannenkoek met seizoensfruit
13,90
Met mascarpone en biologische dadelstroop

He pannenkoek!
Pannenkoeken worden al heel erg lang gegeten. Het lijkt erop dat het recept uit China komt.
Het oude recept werd in de 12de eeuw meegenomen naar Europa door de kruisvaarders.
Het belangrijkste ingrediënt was toen boekweit. Het waren toen eigenlijk nog iets meer koeken
Pas tijdens de middeleeuwen begon deze koek meer te lijken op de variant die we nu in deze
moderne tijd kennen. Ook de ingrediënten veranderen steeds zoals er gebruik gemaakt is van
boekweit, maïs meel, en aardappelen. Het bakken gebeurde meestal op stenen en in ovens.
Door de lange geschiedenis zijn er ook heel veel verschillende vormen en smaken van de pannenkoek ontstaan. In Engeland en ook Frankrijk heet hij bijvoorbeeld crêpe. Op de crêpe komt dan
vaak limoensap of siroop.
De Amerikanen noemen hem Flapjack die dan vaak in kleine stukjes wordt geserveerd.
In Duitsland heet hij Pfannkuchen waarbij deze vaak ook in reepjes wordt gesneden en in of bij de
soep wordt gegeten. De Schotten noemen het Ulster. Okonomiyaki noemen ze ze in Japan.
In Australië is de pannenkoek een dessert en in Amerika vaak als ontbijt. Terwijl het bij ons een
hoofdgerecht is. In Denemarken en Noorwegen wordt de pannenkoek vaak gegeten met slagroom
en een fruit jam. En in Zweden hebben ze ook gefrituurde soorten.

pannenkoeken

dan de flensachtige vorm die het nu heeft.

diner

vanaf 17.00

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet!

voorgerechten

hoofdgerechten

Plankje brood met 3 smeersels 7,90

Kipsaté
klein 15,90
groot 18,90
Kippendijensaté met satésaus, zoetzure
groenten, krokante uitjes en kroepoek

Tomatensoep

5,50

Soep van het seizoen

5,50

Rundercarpaccio
Met pijnboompitten, spekjes,
Parmezaanse kaas, rucola en
truffeldressing

10,

Garnalenkroketten
Twee garnalenkroketten met
onze Ketelhuissaus

10,50

50

13,90
Hamburger
Malse runderburger op een briochebol met
bacon, tomaat, sla, augurk, komkommer
en Ketelhuis burgersaus (met kaas + 0,60)
16,90
La Trappe stoofpotje
Heerlijke runderstoof bereid met La Trappe
Quadrupel
Pasta met scampi en knoflookroomsaus

16,90

16,90
Vispotje
Diverse vissoorten in een dille-dragonsaus
Vegan burger
Met friet en vegan mayonaise

16,90

Maaltijd salades
Carpacciosalade
14,50
Frisse salade met carpaccio, pijnboompitjes,
spekjes, Parmezaan, rucola en truffeldressing
14,50
Trio vis salade
Frisse slamix met gerookte makreel, gerookte zalm,
tonijnsalade met komkommer, tomaat, rode ui,
kappertjes, croutons en een licht pikante
cocktailsaus
Wisselende seizoenssalade
Vraag ernaar bij de bediening!

v.a. 14,50

Kipsalade
14,50
Gebakken kippendijfilet, komkommer, zongedroogde
tomaat, rode ui, pijnboompitten, Parmezaan en een
pesto dressing

dessert
diverse
koffie/thee
met appeltaart
3,80
met slagroom?
+0,50

ijscoupes
Dame Blanche
3 bollen vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom

5,90

Bananensplit
3 bollen vanille-ijs, banaan, chocoladesaus en slagroom

6,90

Tilburgse IJscoupe
3 bollen vanille-ijs, Schrobbelèr advocaat,
in Schrobbelèr gewelde rozijntjes en
slagroom

6,90

Wisselende seizoenscoupe
3 bollen vanille-ijs met seizoensfruit

7,90

Schrobbelèrpannenkoek
Met Schrobbelèr advocaat, rozijntjes
geweld in Schrobbelèr en slagroom

9,90

Chocolade pannenkoek
Met Smarties, chocolade ijs en
chocoladeasaus

9,90

Al een kijkje genomen
in onze overheerlijke
gebaksvitrine?

diner / desserts

feestje?
het Ketelhuis
Familiedag, babyborrel, lunchen of dineren met een (grote) groep,
een kinderfeestje of zelfs een groot besloten feest om welke reden dan ook?!
Denk eens aan Het Ketelhuis en vraag naar de mogelijkheden via
info@hetketelhuistilburg.nl of stel uw vraag aan een van onze medewerkers!
Alles is bespreekbaar.

Cafe Bakker
Je vindt Bakker letterlijk midden op de korte
heuvel wat al jaren de populairste horecaplek is
voor een zeer divers uitgaanspubliek.

Polly Maggoo
In 1980 begon Polly Maggoo als klein studentencafé waar je met ongeveer 150 personen kon
borrelen. In de loop van de jaren is het uitgegroeid
tot een multifunctioneel horecabedrijf waar je
kunt borrelen, stappen en terrassen.

