
  
Van harte welkom bij de Soete Suikerbol! 

 
Onze boerderij stamt uit 1666 en is een gemeentelijk 

monument. Eeuwenlang tot in 1998 hebben boeren en dieren 
hier hun werk gedaan. Met veel zorg en inspanning hebben 

wij het kunnen omtoveren tot het leukste restaurant van 
 Zuid-Holland: De Soete Suikerbol. 

  
De Soete Suikerbol opent niet alleen haar deuren voor 

pannenkoeken. U kunt hier ook terecht voor o.a. high tea, 
feest op maat, verjaardagsfeestjes, borrels en recepties. 

Zelfs trouwen bij ons op locatie behoort tot de 
mogelijkheden. 

  
Op zakelijk gebied heeft De Soete Suikerbol ook veel te 

bieden. Verschillende ruimtes met ieder een eigen sfeer en 
voorzien van alle moderne faciliteiten. 

 Wij hopen dat u geniet van de sfeer en wensen u alvast  
eet smakelijk. 

  
Met soete groeten, 

het team van de Soete Suikerbol.   

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Lunch  
tot 17:00 uur te bestellen 

Bij alle broodjes heeft u keuze uit een Italiaanse- of boerenbol  

 
Broodje runder carpaccio       € 11 ½ 
met rucola, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas, 
zongedroogde tomaat, kappertjes en truffelmayonaise 
 

Club sandwich        € 12 
de klassieker met gerookte kip, uitgebakken spek, 
ei en tomaat geserveerd tussen getoast brood met  
mosterd-dille dressing  

    *extra friet met mayonaise     € 3   

 

Broodje gerookte zalm       € 12 ½ 
gerookte zalm met roomkaas, salade,  
tomaat, olijven, pijnboompitjes en rode ui 
 

Broodje warme geitenkaas met honing                             € 10 ½ 
gegratineerd en geserveerd met rucola,  
tomaat en walnoten 
 

Broodje brie         € 10 ½ 
gegratineerd en geserveerd met rucola,  
tomaat en walnoten 
 

Broodje pikante kip        € 11 
belegd broodje met warme gebakken kip,  
diverse groenten en komkommer  
 

Uitsmijter        v.a.   € 8 ½ 
3 eieren met ham en/of kaas en/of spek 
 

Tosti de Luxe     v.a.   € 7 
met kaas, ham en/of ananas en/of tomaat 
 

Rotterdamse lunch        € 9 
2 rundvlees kroketten op brood met mosterd en salade 



Lekkere trek 
 
Verse appeltaart                  € 5   

  
Verse appeltaart met slagroom    € 5½ 

  
Brownie van pure chocolade met stukjes   € 5 ½ 
walnoten met slagroom 
  
Huisgemaakte cheesecake    € 6 ½ 
wisselend van smaak      
 

Voor bij de borrel 
(tot 17.00 uur te bestellen)  

  
Bittergarnituur (12 stuks)     € 9 ½ 
 
Bitterballen (8 stuks)     € 6 ½ 
   
Kaasstengels met chilisaus (8 stuks)   € 7 ½ 
 
Loempia’s met chilisaus (8 stuks)        € 7  
   
Luxe zoutjes en nootjes     € 5 

 
 
 
 
Klein boeren borrel plateau    € 17 
brie en kaas met mosterd, salami, borrelnootjes,  
olijven, augurk, bittergarnituur 8 stuks,   
breekbrood en kruidenboter 

 
Groot boeren borrel plateau    € 29 ½ 
brie en kaas met mosterd, salami, borrelnootjes,  
olijven, augurk, bittergarnituur 16 stuks,   
breekbrood en kruidenboter 



Voorgerechten 
 

Molensteen breekbroodjes    € 6 ½ 
met huisgemaakte smeersels 
  

Toscaanse tomatensoep     € 6 ½  
vegetarisch, met vers geslagen room  
  

Soep van de week      € 7 ½ 
wekelijks wisselende huisgemaakte soep 
 

Champignons in kruidenboter gebakken  € 9 
met toast en salade 
 
Gamba’s piri piri       € 9 ½  
met toast en salade 
 
 

Runder carpaccio      € 11 
huis gesneden carpaccio met rucola, pijnboompitjes, 
Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat, kappertjes  
en truffelmayonaise 
 

Wandeling door de voorgerechten (v.a. 2 personen)   p.p. € 14 ½ 
selectie van diverse voorgerechten met salade 
en toast, geserveerd op een etagère  
 
 

Voorgerecht salades: 
 

Salade warme geitenkaas     € 10 ½ 
met walnoten, ananas en mosterd-dille dressing 
 

Salade gerookte zalm     € 11 ½ 
met pecannoten, olijven, en roomkaas 
 

Salade kip       € 11 
met warme gebakken kip, spek en diverse groenten 

 
Onze salades worden standaard opgemaakt met sla, rucola, 
komkommer, tomaat, paprika, kappertjes, mais, rode ui en 

een foccacia-stengel. 



Onze specialiteiten pannenkoeken 
 
  

Partijtje                   € 15 
met ½ meegebakken appel en rozijnen 
en ½ meegebakken spek en kaas       

 
Het Kippenhok                  € 15 ½ 
met meegebakken gerookte kip, 
brie, ananas en mosterd-dille dressing 

  
De Weide                    € 16 ½ 
met meegebakken spek, kaas, 
paprika, rode ui, champignons en bos ui 

  
Zeezout                   € 17 ½ 
met gerookte zalm, roomkaas, rode ui,  
pijnboompitjes, tomaat, olijven en zeezout 
lauwwarme pannenkoek 

 
Vive la France                          € 15 ½ 
met meegebakken brie, belegd met walnoten  
en honing 

 
Meneer de Bok                   € 16 ½ 
met meegebakken gerookte kip, belegd met warme  
geitenkaas, walnoten, sla, tomaat en  
mosterd-dille dressing 

 
Holle bolle Gijs       € 16 ½ 
met meegebakken spek, ham, salami, gerookte kip,  
kaas en bbq-saus  

  
`t Goede Doel                    € 16 
met meegebakken appel en rozijnen, 
afgemaakt met pecannoten, amandel- 
schaafsel en kaneel 
 
Met deze pannenkoek steunt u nu 
ons gekozen goede doel:  



 
Soete lieve Gerritje                  € 16 
met meegebakken appel en rozijnen, afgemaakt  
met vanille ijs, slagroom, likeur 43 en amandelschaafsel 

 
Pannenkoek kipsaté                                                               € 15 ½ 
met meegebakken kipsaté, afgemaakt met  
satésaus, kroepoek, gebakken uitjes en salade 

 
Hamburger pannenkoek        € 16 ½ 
met meegebakken hamburger, rode ui, champignons,  
paprika en kaas, afgemaakt met salade,  
komkommer en hamburgersaus 

 
Uitsmijter pannenkoek        € 15 ½ 
met meegebakken spek, ham en kaas, 
geserveerd met twee gebakken eieren 

 
In de Winter          € 15 ½ 
pannenkoek met warme kersen, vanille ijs,  
slagroom en amandelschaafsel        

 
 
 
 
 



 
Pannenkoeken 

 

1. Naturel met roomboter    € 7 ½ 
  

2. Ananas      € 9 
  

3. Rozijnen      € 9 
  

4. Appel       € 9 
  

5. Appel en kaneel      € 10 ½ 
  

6. Appel en ananas     € 10 ½ 
  

7. Appel en rozijnen     € 10 ½ 
  

8. Appel en boerenjongens    € 11 
  

9. Appel, rozijnen en ananas    € 12 
  

10. Appel, banaan en ananas    € 12 
  

11. Spek       € 9 ½ 
  

12. Spek en appel     € 11 
  

13. Spek en ananas     € 11 
  

14. Spek en kaas     € 11 
  

15. Spek en ham      € 11 
  

16. Spek en rozijnen     € 11 
  

17. Spek, appel en rozijnen    € 12 ½ 
  

18. Spek, champignons en kaas   € 12 ½ 
  

19. Spek, appel en kaas    € 12 ½ 
  

20. Spek, ananas en kaas    € 12 ½ 
  

21. Spek, ham en kaas     € 13 
  

22. Spek, champignons, bosui en kaas  € 14 
 

23. Kaas       € 9 ½ 
 . 

24. Kaas en ham      € 11 
  

25. Kaas en ananas     € 11 ½ 
  

26. Kaas, champignons en bosui   € 12 ½ 



 
 

  

27. Banaan      € 9 ½ 
  

28. Banaan, chocoladesaus en slagroom  € 12 
  

29. Salami spek en ham       € 13 
  

30. Salami      € 9 
  

31. Salami en kaas     € 11 
  

 
 

  

 
 

Wilt u een extra ingrediënt toevoegen aan uw pannenkoek? 
Dit kan! Extra ingrediënt naar keuze vanaf € 1 

Extra ingrediënten zoals: 
Gember 

Nutella chocoladepasta 
 

Sommige ingrediënten zijn seizoensafhankelijk. 
 

U kunt alle pannenkoeken zowel glutenvrij, eivrij, als 
koemelkvrij bestellen. Geeft u dit door wanneer u een keuze 

heeft gemaakt? 
 
 
 
 

Nu wisselend op de kaart: 
 
Specialiteiten pannenkoek van de maand                     
maandelijks wisselend, bepaald door de chef 
                      of 
Specialiteit van de maand                                                   
maandelijks wisselend gerecht, bepaald door de chef 
 

 

 
 



 
Kindergerechten 

  
 
Kinder tomatensoep     € 3 ½ 
 
Bob de Bouwer / Toverfee     € 9 
pannenkoek om zelf in elkaar te “bouwen” 
met hagelslag en snoepjes, voor jongens of meisjes 
  
Rupsje Nooitgenoeg            € 8 ½ 
pannenkoek met ½ meegebakken appel, ½ naturel 
  
Huismuis              € 8 ½ 
pannenkoek met ½ meegebakken kaas, ½ naturel 
  
Berta 23       € 8 ½ 
pannenkoek met ½ meegebakken spek, ½ naturel 
  
Knuffel pannenkoek     € 11 ½ 
naturel pannenkoek met poedersuiker, slagroom  
en een hele grote lieve zachte verrassing  
  
 
 
Tosti ham en/of kaas voor de kids  v.a. € 6 ½ 
  
Kipnuggets, kroket of mini frikadellen   € 9 ½ 
met frites, mayonaise en appelmoes  
 
Kinderportie spareribs of kipsaté   € 12 
met frites, mayonaise en garnituur 

 
 

Bij alle kindergerechten een leuke verrassing! 
 



 
Maaltijd salades 

 Maaltijdsalades                 

        
Salade warme geitenkaas         € 18 
met warme geitenkaas, walnoten en ananas  
   

Salade kip           € 18 ½ 
met warme gebakken kip, spek en diverse groenten 
 
Salade neusje van de zalm         € 19 
met gerookte zalm, pecannoten, olijven en roomkaas 
 
Salade Gamba’s       € 19  
met gebakken gamba’s, olijven en cocktailsaus 
 
Salade biefstukreepjes                             € 21 ½ 
met gebakken champignons, pijnboompitjes  
en aceto balsamico 
 
 
 
 
Onze salades worden standaard opgemaakt met sla, rucola, 
komkommer, tomaat, paprika, kappertjes, mais, rode ui en 

een foccacia-stengel 
 
 
 



Iets anders ? 
 

Spareribs, om je vingers bij af te likken!           € 22 
± 400 gram malse, huis gemarineerde spareribs,   
Zoet of pikant te bestellen 
 

Kipsaté        € 20 
onze befaamde huisgemaakte kipsaté met satésaus,  
salade, gebakken uitjes en kroepoek 
 

Bavette       € 26 ½ 
± 200 gram, geserveerd met dagverse seizoens- 
groenten en champignon- of pepersaus 
 

Rumpsteak        € 28 
± 200 gram, geserveerd met gebakken champignons, 
dagverse seizoensgroenten en champignon- of pepersaus  
 

Broodje boeren hamburger    € 20 ½ 
hamburger met gebakken spek en ei, kaas, tomaat,  
augurk en hamburgersaus    
 ook in vegetarische variant verkrijgbaar 

 

Mixed grill        € 27 ½ 
spareribs, kippendij en biefstuk, geserveerd met  
champignon- of pepersaus 
 
Surf & Turf       € 26  
Biefstuk & Gamba’s met dagverse groenten en cocktailsaus 
 

Vis van de week      € 26 ½ 
geserveerd met dillesaus en dagverse seizoens- 
groenten  
 
Extra salade        € 1 ½ 
Al onze gerechten worden geserveerd met frites  
 



Iets te vieren? 

 
 
 
 
 
 
Sinds 2006 bieden wij service en kwaliteit tegen een eerlijke 
prijs. De klant is koning en daarom worden hier veel feestjes 
gevierd zoals: 
 
 

• 25 jaar getrouwd 

• Oma 80 jaar jong 

• Bedrijfsjubileum  

• Kraamborrel  

• Bruiloft 
 
 
Deze kunt u vieren in combinatie met:  
 
 

• BBQ 

• High tea 

• Buffet 

• Luxe diner 

• Boerenbrunch 

• Borrel arrangement  
 

 
We maken graag tijd voor u vrij om het een en ander uit te 
leggen. Wanneer u interesse heeft kunnen wij een geheel 
vrijblijvende offerte op maat voor u te maken. 
 

 



Nagerechten 
  

 

Waterijsje        
keuze uit een raket of peren ijsje     € 2 ½ 
supertwister       € 3 ½ 
 

Beestenboel       € 5 ½ 
vanille ijs en slagroom in een verrassingsbeker 
 
Tiroler - Apfelstrüdel         € 11  
Huisgemaakte strüdel geserveerd met vanille-ijs, 
vanille saus en slagroom 
  

Chocolade dessert      € 9  
Twee bollen chocolade-ijs (wisselend van smaak), 
brownie, slagroom en chocoladesaus  
  

Snicker dessert      € 9  
huisgemaakt ijstaartje met slagroom en karamelsaus  
 
Oreo tiramisu      € 9 
huisgemaakt tiramisu van Oreo geserveerd met slagroom  
 

Dame Blanche      € 7   
drie bollen vanille ijs, chocoladesaus en slagroom  

 *met banaan            + € 1 ½  
 

Wafel met warme kersen     € 11 ½  
huisgemaakte warme wafel, geserveerd met  
warme kersen, kersensaus vanille ijs en slagroom 
 
Cheesecake        € 9 
huisgemaakte cheesecake, wisselend van smaak 
met ijs en slagroom  
  
     



  

Koffie compleet 
Koffie, thee of cappuccino met vier verschillende  € 14 ½ 
lekkernijen en een likeur naar keuze 

 
Iced coffee       € 7  
met (h)eerlijke espresso, vanille ijs en slagroom 
 
Iced coffee chocolade      € 8   
met een bolletje chocolade ijs, vanille ijs 
en chocoladesaus 
  
Iced coffee karamel      € 8  
met een bolletje karamel ijs, vanille ijs en  
karamelsaus  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
High tea bij de Soete Suikerbol 

 
 

High tea 
 

Bestaande uit een ruime selectie van zoete en hartige items 
en onbeperkt koffie, thee en ijswater. 

  
Vooraf te reserveren, vanaf twee personen. 

 
 

 
 


