
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Voor de kinderen 

 
Pannenkoeken     
 

Sneeuwwitje   Pannenkoek met poedersuiker         9,95 
Baloe de beer  Pannenkoek met stroop         9,95 
Rupsje nooitgenoeg  Pannenkoek met appel        10,95 
Klein Duimpje  Pannenkoek met rozijnen        10,95 
Mickey mouse   Pannenkoek met kaas         10,95 
Pocahontas   Pannenkoek met ananas        10,95 
Wens pannenkoek  Mag je zelf wensen wat je erop wilt hebben     12,95 
     (bijvoorbeeld, snoep, slagroom en warme chocolade) 
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Pannenkoeken menu: Sneeuwwitje +        16,50 
    Baloe de beer met stroop+     16,50 

Rupsje nooitgenoeg met appel+      16,50 
Klein duimpje met rozijnen+      16,50 
Mickey Mouse met kaas +     16,50 
Pocahontas met ananas *       16,50 
* Deze menu’s zijn inclusief ranja, smarties en een kinderijsje 

Kinderplate       
 
Donald Duck   6 kipnuggets*        12,95 
 

De Reddertjes  1 kaassouflé*        12,95 
 

Pinokkio    1 frikandel*        12,95 
 

Gijs Gans    5 bitterballen*        12,95 
 

Gekke hoedenmaker Frikandel in een pannenkoek gerold met saus    12,95  
 
     * Deze plates zijn met patatjes, appelmoes en doosje smarties 
 
 
Tip:     Bakje vers fruit      3,95 
    Toef slagroom (lekker op de pannenkoek) 1,00  
 
     



Voorgerecht 
 
Broodplankje Versgebakken broodjes warm uit de oven  

met heerlijke tapanade, aïoli, en kruidenboter ( 2pers.) 7,95 
Soep 
Tomatensoep  van verse tomaten en kruiden     6,50 
Soep v/d dag  Seizoensgebonden soep       6,50 
 
 
Pannenkoek- 
Naturel            8,50 
Appel             9,95  
Jam              9,95   
Ananas             9,95  
Spek             9,95  
Kaas             9,95  
Ham             9,95   
Rozijnen             9,95  
Salami             9,95  
 
Appel, rozijnen            11,55  
Ananas, appel            11,55  
Ananas, ham            11,55  
Ananas, rozijnen           11,55   
Ananas, jam            11,55  
Ananas, spek            11,55  
Spek, kaas            11,55  
Spek, ham             11,55  
Spek, uien             11,55  
Spek, paprika            11,55  
Spek, champignons           11,55  
Spek, salami            11,55  
Ham, kaas            11,55  
Ham, uien             11,55  
Ham, paprika            11,55  
Ham, champignons           11,55  
Ham, salami            11,55  



 
 
Salami, kaas            11,55  
Salami, uien            11,55  
Salami, paprika            11,55  
Salami, champignons           11,55  
Salami, spek            11,55 
Champignons, kaas           11,55  
Champignons, paprika           11,55 
Champignons, uien            11,55  
Kaas, uien             11,55  
Kaas, paprika             11,55  
 
Spek, uien, champignons           14,00  
Spek, champignons, kaas           14,00  
Spek, uien, kaas             14,00  
Spek, paprika, kaas            14,00  
Spek, ham, kaas             14,00  
Spek, uien, champignons, kaas          15,50  
Spek, uien, paprika, kaas           15,50  
Spek, uien, tomaat, kaas           15,50  
Ham, uien, champignons           14,00  
Ham, uien, paprika            14,00  
Ham, uien, kaas             14,00  
Ham, kaas, ananas            14,00  
Ham, paprika, kaas            14,00  
Boerenjongens (rum, rozijnen en slagroom)              15,50 
 
Ham, uien, champignons, kaas          15,50  
Ham, uien, paprika, kaas           15,50  
Ham, uien, tomaat, kaas           15,50  
Salami, uien, champignons           14,00  
Salami, uien, paprika            14,00  
Salami, uien, kaas            14,00  
Salami, paprika, kaas            14,00  
Salami, uien, tomaat, kaas           15,50  
Salami, uien, champignons, kaas         15,50  
Kaas, paprika, champignons           14,00  



Kaas, salami, champignons           14,00  
Kaas, ham, champignons           14,00  
Kaas, paprika, uien            14,00  
Kaas, uien, paprika, tomaat           15,50  
 

Pannenkoek Döner          16,50 
Döner, kaas           16,95 
Döner, kaas, paprika          17,50  
Döner, kaas, paprika, champignons       18,80 
Döner speciaal: kaas, paprika, champignons, ui     18,95 
 
Pannenkoek Roomijs          12,75 
Roomijs met boerenjongens           15,25  
Roomijs met warme kersen           15,25 
 
Specialiteiten van Lokate! 
 

Pannenkoek Holland 
Roomijs met stukjes meegebakken stroopwafel, karamelsaus en slagroom 19,95 
 

Pannenkoek België 
kaneelsuiker, appelcompote, roomijs, warme kersen, slagroom     19,95 
 

Pannenkoek Sri-Lanka 
meegebakken banaan, ananas en geschaafde kokos met chocolade of honing 19,95 
 

Pannenkoek a la France 
Tomaat, Brie, ham, champignons, walnoten en honing    19,95 
 

Pannenkoek Italië 
Tomaat, ham, salami, champignons, kaas en Italiaanse kruiden   19,95 
 

Pannenkoek Duitsland 
Currywurst, uien, champions en heerlijk ambachtelijke curry   19,95 
 

Pannenkoek Doemedezedanmaar 
Wanneer u zelf niet kunt kiezen. De kok zal u verrassen!    19,95 

 



 

 

 

Huisgemaakte runderburgers uit ons eigen mooie Salland 

Basismodel           19,50 
Runderburger, sla, tomaat, augurk, rode ui, salsasaus 
 

Next level            19,95 
Runderburger, sla, tomaat, augurk, rode ui, cheddar,  
salsasaus 
 

Blij ei            20,95 
Runderburger, sla, tomaat, augurk, rode ui, bacon, cheddar,  
gebakken ei, dragonmayonaise 
 

Naar de sterren           24,95 
Dubbele runderburger, sla, tomaat, augurk, rode ui, cheddar,  
salsasaus 
 

Pittige Peter           20,95 
Runderburger, sla, tomaat, augurk, rode ui, piripiri-salsasaus 
 

Marilyn Monroe           21,95 
Runderburger, sla, tomaat, brie, honing, walnoot, notenmayonaise 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Spareribs 

De lekkerste huisgemaakte malse spareribs van de ijsselvallei   23,95   
Een unieke topping, kruidig zoet of pittig. Om je vingers bij af te likken.   
 

 

Alles op deze bladzijde wordt geserveerd met friet, mayonaise en frisse salade 
  



Dessert 
 

Witte chocolademelk         7,50 
Een uniek witte chocolademelk met donut en slagroom 
  

Appel crumble           8,50  
Zo uit de oven, warm appelkruimel taartje  
 

Banana royal            8,50  
Boerenroomijs met banaan, chocoladesaus en slagroom  
 

Poire douce           8,50  
Boerenroomijs met peer, chocoladesaus en slagroom  
 

Summer dream           8,50  
Boerenroomijs met ananas en chocoladesaus  
 

Voor oma            7,50  
Boerenroomijs met advocaat en slagroom  
 

Voor opa            7,50  
Boerenroomijs met boerenjongens en slagroom  
 

Dame Blanche           8,50  
Boerenroomijs met warme chocoladesaus en slagroom 
 

Hollands goud           7,50  
Boerenroomijs met karamel, stroopwafel en slagroom 
 

Crème Brûlée           7,50  
Puding met gekarameliseerde suikerlaagje  
 

Kinderijsje 1 bolletje roomijs met een topping en slagroom   5,50 
Met de keuze uit topping chocolade, aardbeien of karamel 
 

Water ijsje           3,50 
 

Liqueur Coffee 
Irich, Spanich of France Coffee       8,75 
 

Sallandse koffie met kruidenbitter en slagroom     8,75  
(ook in alcoholvrije versie)        8,75 


