Voorgerechten
- Bourgondisch broodplankje

€

5,50

€

4,75

€

4,75

€

9,75

- Crêperolletje zalm

€

9,50

- Crêperolletje beenham

€

8,90

- Blini's zalm

€

9,50

€

8,90

€

8,90

€

9,50

€

9,75

verschillende broodsoorten met kruidenboter, tapenade en aioli

- Friesche mosterdsoep
met room en uitgebakken spekjes

- Hollandsche boerengroentesoep
rijkgevuld met boeren soepgroenten en soepballetjes van rundergehakt

- Oosterse kippensoep met pannenkoekrolletje
Pittige heldere soep gevuld met kip en mihoen geserveerd met een
pannenkoekrolletje gevuld met kipfilet, pikante chilisaus en rucola

(koud geserveerd)
met gerookte zalm, roomkaas, pijnboompitten en rucola

(koud geserveerd)
met beenham, roomkaas, vleugje honing, pijnboompitten en rucola

Twee kleine Russische pannenkoekjes met zalm en een toefje crèmefraiche

- Blini's camembert
Twee kleine Russische pannenkoekjes met camembert en vijgenjam

- Blini's roomkaas
Twee kleine Russische pannenkoekjes met roomkaas, verse druiven en
gebakken spek

- Gegratineerd geitenkaasje
op een bedje van mesclun sla, peer, walnoot, honing en uitgebakken spekjes
en een kaiser-breekbroodje

- Gamba salade
Frisse mesclun salade met gebakken gamba's en rivierkreeftjes,
cashewnoten en een balsalmico-sesamzaaddressing.
Heeft u een allergie? Laat het ons weten. Kruisbesmetting met allergenen is nooit volledig uit te sluiten.

Kindergerechten
- Kinderpannenkoeken om zelf samen te stellen:
Kinder naturel pannenkoek

€

5,25

€

0,75

€

6,75

- Portie poffertjes met roomboter en poedersuiker

€

4,50

- Kidsmeal met bitterballen

€

5,75

- Kidsmeal met frikandel, patat en appelmoes

€

5,75

- Kidsmeal met kipnuggets

€

5,75

- Kidsmeal met kaassouflé , patat en appelmoes

€

5,75

- Kidsmeal met BBQ worst , patat en appelmoes

€

7,50

Voor onderstaande ingredienten;

per ingredient +

Appel, ananas, banaan, rozijnen, spek, ham, salami, paprika, champignons,
ui, tomaat en kaas

- Kinderpannenkoek om zelf te versieren
Met bakje versier snoepjes en verschillend strooigoed

(6 stuks) ,

(6 stuks) ,

patat en appelmoes

patat en appelmoes

Heeft u een allergie? Laat het ons weten. Kruisbesmetting met allergenen is nooit volledig uit te sluiten.

Wereldse pannenkoeken van Baboeshka
(Boekweit pannenkoek meerprijs €1,50 pp (min. 2 pers))

- Pannenkoek om zelf samen te stellen:
Naturel pannenkoek
Voor onderstaande ingredienten;

€

6,75

per ingredient +

€

1,00

per ingredient +

€

1,50

Appel, ananas, banaan, rozijnen, spek, ham, salami, paprika, champignons,
ui, tomaat en kaas
Voor onderstaande ingredienten;
Gember, brie, camembert en meegebakken ei

- Baboeshka's "Sweachster" lieveling

€ 12,75

Ambachtelijk gebakken pannenkoek met spek, champignon, ui, ham, tomaat
en kaas.

- Hollandse stoof pannenkoek

€ 14,75

Puntzak van pannenkoek gevuld met huisgemaakte stoof van malse
riblappen met champignons ,spekjes en ui.

- Oer-Hollandse boeren pannenkoek

€ 14,00

Spekpannenkoek met meegebakken mix van ham-, spek-, aardappelblokjes,
champignons, ui, wortel, doperwtjes en een meegebakken ei

- Mexicaanse Tortilla pannenkoek

€ 14,25

Wrap van pannenkoek gevuld met een mix van gekruid gehakt, kidneybonen,
maïs, prei en paprika afgetopt met gesmolten kaas, geserveerd met salsa
saus en tortilla chips.

- Griekse Gyros pannenkoek

€ 14,50

Dunne pannenkoek gevuld met Gyros, frisse sla, feta, tomaat, rode uiringen,
pepers en olijven geserveerd met tzatziki saus

- Portugese kip pannenkoek

€ 14,50

Dubbelgeslagen pannenkoek gevuld met pikante kipreepjes, ui, paprika,
ananas en piri piri kruiden geserveerd met scherpe chili saus.

- Turkse shoarma pannenkoek
Dubbelgeslagen pannenkoek gevuld met gegrild varkensvlees en paprika
reepjes geserveerd met knoflook saus.

Heeft u een allergie? Laat het ons weten. Kruisbesmetting met allergenen is nooit volledig uit te sluiten.

€ 14,50

- Italiaanse Pizza pannenkoek

€ 14,00

Pannenkoek getopt met pizzasaus, peperoni, ham, ui, champignons, paprika,
kaas, olijven, jalapeño pepers en pizza kruiden

- Italiaanse Pesto pannenkoek

€ 13,00

Pannenkoek met pesto, zongedroogde tomaat, salami, mozzarella, olijven,
pijnboompitjes en rucola

- Russische stroganoff pannenkoek

€ 15,50

Puntzak van pannenkoek gevuld met botermals rundvlees in huisgemaakte
stroganoff saus

- Noorse Pannenkoek

€ 14,50

Lauwwarme opgerolde pannenkoek met gerookte zalm, roomkaas, rucola &
pijnboompitjes.

- Franse camembert & peer pannenkoek

€ 13,75

Pannenkoek met daarop camembert, peer, walnoot, rucola en honing.

- Uit het bos, pannenkoek met paddenstoelen ragout

€ 14,75

Dubbelgeslagen pannenkoek gevuld met een huisgemaakte ragout van
diverse soorten bos paddenstoelen en kaas.

- Oostenrijkse apfelstrudel

€ 14,25

Pakketje van pannenkoek gevuld met een gebakken mix van appel, rozijn,
stukjes pecannoten, bruine basterd suiker en een vleugje kaneel geserveerd
met een bolletje kaneelijs, toefje slagroom en vanille saus.

- Swarzwalder Kirsch pannenkoek

€ 14,25

Pannenkoek met warme kersen met vleugje Kirsch, toffee-caramel meringue
en toefje slagroom

- Caribische Banana Royal pannenkoek
Pannenkoekrol gevuld met banaan, caramel, hazelnoot krokant met daarop
chocolade saus en een bolletje vanille ijs met slagroom

Heeft u een allergie? Laat het ons weten. Kruisbesmetting met allergenen is nooit volledig uit te sluiten.

€ 14,25

Vlees en vis gerechten
- Stoofpotje

€ 16,50

Huisgemaakt stoofpotje van malse riblappen met
champignons, spekjes en ui.

- Kipreepjes

€ 16,25

Pikant gekruide kipreepjes, ui, paprika, ananas en piri
piri kruiden geserveerd met scherpe chili saus.

- Indonesische saté

€ 16,00

Saté van varkenshaas in heerlijke satésaus met
kroepoek en atjar

- Stroganoff

€ 17,25

Botermals rundvlees in huisgemaakte stroganoff saus
met paprika, ui, champignons en tomaat met een
scheutje vodka.

- Fish & chips

€ 17,00

In boter gebakken kabeljauwfilet met remouladesaus
en heerlijke goudgele frietjes

- Martje's burger

€ 16,00

Chef's burger van de grill op een licht geroosterd
briochebroodje met chedder & crispy bacon.

- Boeren schnitzel
Gepanneerde schnitzel met gebakken ui,
champignons en spekjes

(bovenstaande gerechten worden geserveerd friet en een frisse salade.)

Heeft u een allergie? Laat het ons weten. Kruisbesmetting met allergenen is nooit volledig uit te sluiten.

€ 16,50

Baboeshka's Limbogrill
(alleen op reservering)

- Bourgondische BBQ

p.p. € 23,50

(vanaf 10 volwassenen tot 20 pers.)
Wij maken een rijkelijk gedekte tafel voor u klaar op ons overdekt en
verwarmd terras, vol met heerlijke BBQ bijgerechten, zoals gepofte
aardappel, friet, verschillende brood soorten, kruidenboter, tapanade, aoli,
salades en diverse sauzen. Als het weer het nalaat verhuizen we gewoon
naar binnen. Doorlopend maken wij vlees (biefstuk, varkenshaas, kipfilet,
spareribs en Weidenaard BBQ worst), vis (koolvis en zalm) en gegrilde
groenten vers voor u klaar op onze Limbo-grill. Dit serveren we bij u aan tafel
vanaf de spies tot dat u genoeg gehad heeft.
Kinderen t/m 3 jaar gratis.
Kinderen vanaf 4 t/m 12 jaar.

per levensjaar €

- BBQ buffet

1,80

p.p. € 21,50

(vanaf 20 volwassenen)
Wij maken een uitgebreid buffet voor u klaar op ons overdekt en verwarmd
terras, met gegrilde varkenshaas, spareribs, kipfilet en Weidenaar BBQ worst,
koolvis, zalm en verschillende gegrilde groenten van onze Limbo-grill. Met
verschillende bijgerechten, zoals gepofte aardappel, friet, verschillende brood
soorten, salades, kruidenboter, tapanade, aoli en diverse sauzen. Wij grillen
door tot dat iedereen genoeg gehad heeft. Als het weer het niet toe laat
stellen we dit buffet binnen voor u op.
Kinderen t/m 3 jaar gratis
Kinderen vanaf 4 t/m 12 jaar

per levensjaar €

1,60

p.p. €

4,50

per levensjaar €

0,35

- Nagerechtbuffet
Het BBQ buffet is eventueel aan te vullen met een nagerechtbuffet. Een tafel
vol met overheerlijke zoete lekkernijen met een variatie van verschillende
ijssoorten, baverois, gebak en vers fruit.
Kinderen t/m 3 jaar gratis
Kinderen vanaf 4 t/m 12 jaar

Heeft u een allergie? Laat het ons weten. Kruisbesmetting met allergenen is nooit volledig uit te sluiten.

Nagerechten
- Matroesjka's party (kinderijsje)

€

3,75

€

4,75

€

6,75

€

6,75

€

6,75

€

6,75

€

4,75

€

5,75

€

4,25

€

4,25

€

7,25

€

5,75

€

6,75

Een waar feestje voor kinderen van verschillende soorten ijs en versieringen met hierbij een
passende verrassing

- Baboesh-caatje
Senioren ijsje met boeren roomijs, advocaat en slagroom

- Crazy banana
Boeren roomijs met verse banaan, choco- en caramelsaus, caramelblokjes
versierd met heerlijke toppings en een toefje slagroom.

- Chocolate dream
Chocolade-, straciatella- en vanilleroomijs met chocosaus, choclate chip
cooky, brokjes browny, verschillende chocolade versieringen en een toefje
slagroom

- Sweet cherry kiss
Yoghurtijs met ingemaakte kersen met een vleugje kirsh, ammaretti koekjes,
brokjes browny en een toefje slagroom

- Salty caramel
Vanilleroomijs met salty caramelsaus, ammaretti koekjes en een toefje
slagroom bestrooit met caramelblokjes en gecarameliseerde nootjes

- American blueberry cheesecake
New York cheese cake met compote van blauwe bessen en slagroom

- Ice coffee surprise
Roomijs en hazelnootsiroop, slagroom en mokkaboontjes overgoten met een
espresso koffie

- Brusselse Wafel
Heerlijke botersuikerwafel met slagroom en poedersuiker

Nagerecht koffie's
- Nagerecht koffie
Koffie/espresso/cappuccino met bonbon, mokkaboontjes en een slagroom
toefje met cafe-marakesh

- Nagerecht koffie met likeur
bovenstaande nagerecht koffie & een likeurtje ( keuze uit; Licor 43,
Countreau, Tia Maria, Baileys, Disarono of Grand Marnier)

- Dokkum'er koffie
Koffie met Berenburg en slagroom

- Irish coffee
Koffie met Irish Whisky en slagroom

Heeft u een allergie? Laat het ons weten. Kruisbesmetting met allergenen is nooit volledig uit te sluiten.

