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
16,90
Roy’s knoflookgarnalen
Licht pittige garnalen in knoflook-kruidensaus met roerbakgroenten
16,90
Vispotje
Diverse vissoorten in een dille-dragonsaus

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
Kaassalade
Brie, blauwaderkaas, bierkaas, noten, tomaat
en balsamico dressing

14,50

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

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.
dan de flensachtige vorm die het nu heeft.
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

Het belangrijkste ingrediënt was toen boekweit. Het waren toen eigenlijk nog iets meer koeken

dessert
diverse
Schrobbelèrpannenkoek
Met Schrobbelèr advocaat, rozijntjes
geweld in Schrobbelèr en slagroom

koffie/thee
met appeltaart

9,90

9,50
Kaasplateau
Oude kaas, blauwschimmelkaas, bierkaas en
brie met appelcompote en brood

3,80
met slagroom?

Chocolade pannenkoek
Met Smarties, chocolade ijs en
chocoladeasaus

+0,50

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

5,90

Rockey Road
Pindakaas ijs en salty caramelsaus

9,50

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

Chocoloco
2 bollen Oreo ijs, 1 bol chocolade ijs,
chocoladesaus, Smarties en slagroom

6,90

9,90

Al een kijkje genomen
in onze overheerlijke
gebaksvitrine?

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.

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

Polly
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.

