Hollantilaiset pannukakut
Me Lekker 61:ssä teemme pannukakut hollantilaiseen tapaan.
Jokainen pannukakku tehdään juuri sinua varten erityisellä
hollantilaisella pannukakkuliedellä. Taikinaan käytetään neljää
eri tyyppistä jauhoa: vehnäjauhoa, täysjyvä tattaria, täysjyväruista- ja täysjyväspelttijauhoja. Laktoosivapaata maitoa, munia,
laktoosivapaata voita, hiivaa ja suolaa. Valmistamme hollantilaiset pannukakkumme sukumme reseptin mukaan lähes kokonaan
suomalaisista raaka-aineista (yli 80%).
Normaali pannukakkumme on 30 cm Ø ja se on todella täyttävä.
Lapsille ja pienempään nälkään suosittelemme pienempää
24 cm Ø pannukakkuamme.

Erityisruokavaliot ja -toiveet
Kaikki naturel-pannukakkumme ovat aina laktoosittomia. Täytteitä valittaessa kannattaa huomioida, etteivät kaikki täytteemme
ole laktoosittomia.
Voimme tehdä myös monia erityisruokavalioihin sopivia pannukakkuja, ja erityisruokavaliopannukakuissamme käytämme
myös monia eri jauhoja antaaksemme pannukakulle hyvän maun
ja parhaan mahdollisen koostumuksen. Erityisruokavaliopannukakkumme ovat euron kalliimpia kuin tavalliset pannukakut.

Tuotteiden alkuperä
Kaikki keittiössämme käytettävät lihatuotteet ovat eurooppalaista alkuperää.
Gouda-juusto, vuohenjuusto, frikandel, sekä kaassoufflé Hollantilaista alkuperää ja Lekker 61:n maahantuomia.

Suolaiset suosikit

Pannukakut
30cm Ø 24cm Ø

Vanha Amsterdam (vl)

11,00 €

9,25 €

Kylmäsavuporo, sipuli ja sinihomejuusto (vl)

12,90 €

11,15 €

Kylmäsavuporo, vuohenjuusto ja puolukkahillo (vl)

13,55 €

11,75 €

Vuohi Puutarhassa (vl, pä, k)

12,90 €

11,15 €

13,55 €

11,75 €

Rapea pekoni, vanha hollantilainen juusto

punajuuri, vuohenjuusto, saksanpähkinä ja hunaja

Salami, Grana Padano-juusto, tomaatti ja pesto (vl)

Makeat suosikit

30cm Ø 24cm Ø

Omenapuun Alla (L, k, pä)

12,60 €

11,35 €

10,20 €

8,40 €

12,10 €

10,30 €

10,30 €

8,50 €

talon omenahilloke, kanelisokeri, saksanpähkinä ja kermavaahto

Banaani ja suklaa
maito-, tumma-*, tai valkosuklaa (* = laktoositon ja vegaaninen)

Mango, mustikkahilloke ja hunaja (L, k)
talon mustikkahilloke

Omena ja kinuskikastike

Makeat suosikit

30cm Ø 24cm Ø

Carrots go nuts (L, k, pä)

10,20 €

8,40 €

porkkana ja saksanpähkinä (vegaaninen + 1,00 €)

Banana Joe (k)

8,40 €

lasten pannukakku – banaani ja suklaakoristelu

Pannukakun puolitus

1,00 €

vl = vähälaktoosinen. L = laktoositon, G = gluteeniton, ve = vegaanien, M = maidoton, k = kasvisruoka,
pä = sisältää pähkinää, so = sisältää soija
Ruokamme saattavat sisältää allergeeneja. Lisätietoa henkilökunnalta.

Kokoa oma pannukakkusi
Kasaa oma suosikki pannukakkusi. Aloita joko 30 cm tai 24 cm Ø naturel- pannukakulla ja valitse alla olevista täytteistä mieleisesi. Suosittelemme, että valitset enintään 4 täytettä.

30cm Ø 24cm Ø
7,90 €

6,10 €

pannukakku + 2 täytettä*

10,20 €

8,40 €

Pannukakku + 3 täytettä*

11,35 €

9,55 €

Naturel pannukakku (L, k)

Täytteet *
Liha (L, G)
kinkku, salami, rapea pekoni (+ 0,40 €), kana (+ 1,50 €), kylmäsavuporo (+ 1,50 €)

Juusto
Goudajuusto¹, Vanha Hollantilainen gouda juusto (+ 0,40 €), sinihomejuuusto, Grana Padano, Hollantilainen vuohenjuusto¹ (+ 0,40 €)

Vihannekset (L, G, k)
tomaatti, sipuli, paprika, punajuuri, porkkana

Hedelmät (L, G, k)
omena, mango, ananas, banaani
Kauden marjojen ja hedelmien, kuten tuoreiden mansikoiden ja mustikoiden hinta
määräytyy ostohinnan mukaan

Makeat
mansikkahillo, vadelmahillo, puolukkahillo, kinuskikastike¹, vaahterasiirappi,
inkiväärisiirappi, suklaa (tumma, maito¹ tai valko¹), Nutella, saksanpähkinä (pä),
hunaja.
kanelisokeri, siirapi, tomusokeri (-0,60 €)
Talon omenahilloke (+ 0,50 €)
Talon mustikkahilloke (+ 0,70 €)
Kermavaahto (L) 1,20 €

Vegaaninen juuston korvike
Violife block
(¹ sisältää laktoosia)

vl = vähälaktoosinen. L = laktoositon, G = gluteeniton, ve = vegaanien, M = maidoton, k = kasvisruoka,
pä = sisältää pähkinää, so = sisältää soija
Ruokamme saattavat sisältää allergeeneja. Lisätietoa henkilökunnalta.

Hollantilainen kapsalon
Kapsalon 1

11,40 €

Ranskalaisia, n.150g shawarma-maustettua kanaa, grillattua gouda-juustoa, sekä salaattia tarjoiltuna
talon omilla sambal- ja valkosipulikastikeilla.

Iso kapsalon 1

18,95 €

Ranskalaisia, n.300g shawarma-maustettua kanaa, grillattua gouda-juustoa, sekä salaattia tarjoiltuna
talon omilla sambal- ja valkosipulikastikeilla.

Riisi kapsalon 1

11,40 €

Basmatiriisiä, n.150g shawarma-maustettua kanaa, grillattua gouda-juustoa, sekä salaattia tarjoiltuna
talon omilla sambal- ja valkosipulikastikeilla.

Iso riisi kapsalon 1

18,95 €

Basmatiriisiä, n.300g shawarma-maustettua kanaa, grillattua gouda-juustoa, sekä salaattia tarjoiltuna
talon omilla sambal- ja valkosipulikastikeilla.

Vegekapsalon 1 (ve)

11,40

Ranskalaisia, n.150g shawarma-maustettuja kikherneitä, grillattua Violife-blokkia, sekä salaattia tarjoiltuna talon omilla sambal- ja valkosipulikastikeilla.

Iso vegekapsalon 1 (ve)

18,95 €

Ranskalaisia, n.300g shawarma-maustettuja kikherneitä, grillattua Violife-blokkia sekä salaattia tarjoiltuna talon omilla sambal- ja valkosipulikastikeilla.

Riisi vegekapsalon 1 (ve)

11,40 €

Basmatiriisiä, n.150g shawarma-maustettuja kikherneitä, grillattua Violife-blokkia, sekä salaattia tarjoiltuna talon omilla sambal- ja valkosipulikastikeilla.

Iso riisi vegekapsalon 1 (ve)

18,95 €

Basmatiriisiä, n.300g shawarma-maustettuja kikherneitä, grillattua Violife-blokkia sekä salaattia tarjoiltuna talon omilla sambal- ja valkosipulikastikeilla.

Lisämakua vuohenjuustosta tai sinihomejuustosta

1,15 €

Tupla-annokset kastikkeita

1,30 €

¹Käytämme kapsalon-aterioissamme ainostaan vehnättömiä ja laktoosittomia tuotteita. Tästäkin huolimatta, on mahdollista,
että kapsalon-aterioistamme voi löytyä pieniä jäännösmääriä laktoosia ja gluteenia. Shawarma-maustetta sisältävät
ateriat sisältävät aina pieniä määriä valkosipulia. Kastikkeista on saatavilla täysin valkosipulittomat versiot.

Hollantilaiset erikoisuudet
Satay kana-ateria

20,90 €

Kanafilee (n. 150g), ranskalaisia, sekä atjar-salaattia majoneesilla tarjoiltuna perinteillä Hollantilaiseen
makuun muokatulla maapähkinä-sataykastikkeella.

Frikandel ateria

14,60 €

Hollantilaista frikandel-makkaraa, steakhouseperunoita, pieni salaatti, curry-ketsuppia, majoneesia ja
sipulia.
(sisältää kanaa ja possunlihaa)

Kaassoufflé ateria (k)

13,25 €

Uppopaistettua kuorrutettua juustoa, steakhouseperunoita, pieni salaatti, majoneesia ja paholaisenhilloa.

Ranskistuutti (L, G)

5,70 €

Annos ranskalaisia tarjoiltuna Hollantilaiseen tapaan tuutista majoneesin, curryketsupin, sekä raa’an
sipulin kera (vegaanista majoneesia tilauksesta).

Taisteluranskalaiset, eli patatje oorlog (L, pä, so)
Annos ranskalaisia tarjoiltuna majoneesin, maapähkinö-sataykastikkeen, sekä raa’an sipulin kera (vegaanista majoneesia tilauksesta).

vl = vähälaktoosinen. L = laktoositon, G = gluteeniton, ve = vegaanien, M = maidoton, k = kasvisruoka,
pä = sisältää pähkinää, so = sisältää soija
Ruokamme saattavat sisältää allergeeneja. Lisätietoa henkilökunnalta.

6,20 €

Kana-ateriat
Steakhouse Crispy Chicken (L)

15,65 €

Rapea leivitetty kananfilee, steakhouseperunoita ja vihanneksia tarjoituna majoneesin, curry-ketsuppin
sekä valkosipulikastikkeen kera.

Crispy Chicken ja salaatti (L)

13,10 €

Rapea leivitetty kananfilee ja reippaan kokoinen kauden salaatti tarjoituna curry-ketsuppin sekä salaattija valkosipulikastikkeiden kera.

Steakhouse Pan fried Chicken (G, L)

15,65 €

Pannulla paistettu kananfilee, steakhouseperunoita ja vihanneksia tarjoituna majoneesin, curry-ketsuppin
sekä valkosipulikastikkeen kera.

Pan fried Chicken ja salaatti (G, L)

13,10 €

Pannulla paistettukananfilee ja reippaan kokoinen kauden salaatti tarjoituna curry-ketsuppin sekä salaatti- ja valkosipulikastikkeiden kera.

Pan fried Chicken ja pannukakku (L)

15,65 €

Täytetty pannukakku, tarjoillaan pannulla paistetulla kananfileellä, paprikalla, vuohenjuustolla, sekä
makealla chilikastikkeella

Lisä kastike: majoneesi, curry-ketsuppi, valkosipulikastike, sambalkastike, makea chilikastike

1,15 €

Lisä vaihtoehto: bataatti ranskalaiset, ½ patonki

1,35 €

vl = vähälaktoosinen. L = laktoositon, G = gluteeniton, ve = vegaanien, M = maidoton, k = kasvisruoka,
pä = sisältää pähkinää, so = sisältää soija
Ruokamme saattavat sisältää allergeeneja. Lisätietoa henkilökunnalta.

Tofu-ateriat
Asian style tofu ja steakhouseperunat (ve, so)

15,65 €

Aasialaiseen tyyliin paistettua tofua, steakhouseperunoita ja vihnneksia tarjoiltuna vegaanisen majoneesin sekä makean chilikastikkeen kera.

Asian style tofu ja salaatti (ve, so)

13,10 €

Aasialaiseen tyyliin paistettua tofua ja reippaan kokoinen kauden salaatti, tarjoiltuna makean chilikastikkeen sekä vagaanisen salaattikastikeen kera.

Asian style tofu satay ja ranskalaiset (ve, pä, so)

20,90 €

Aasialaiseen tyyliin paistettua tofua, ranskalaisia ja atjar-salaattia tarjoiltuna hollantilaistyylisen maapähkinäsataykastikeen sekä vigaanisen majoneesin kera.

Lisä kastike: Vegaanimajoneesi, talon curry-ketsuppi, vegaaninen valkosipulikastike, sambalkasti-

1,15 €

ke, makea chilikastike

Maapähkinäsatay kastike (L, G, ve, pä, so)

vl = vähälaktoosinen. L = laktoositon, G = gluteeniton, ve = vegaanien, M = maidoton, k = kasvisruoka,
pä = sisältää pähkinää, so = sisältää soija
Ruokamme saattavat sisältää allergeeneja. Lisätietoa henkilökunnalta.

1,30 €

Burgerateriat
Kaikki ruokalistan hampurilaiset tarjoillaan steakhouseperunat, salaatilla, majoneesilla tai oma valinta
kastikkeella

18,40 €

Beefburger (L) (G*)
Jauhelihapihvi naudanlihasta (n.130 g), kotona leivottua sämpylää, salaattia, tomaattia, punasipulia, Gouda juustoa, pekonia, majoneesia, sekä talon hampurilaiskastiketta.

Chicken-satay burger (L, pä, so)

20,90 €

Kanafilee (n. 130 g), Hollantilaistyylistä maapähkinäsatay-kastiketta, kotona leivottua sämpylää, sekä
atjar-salaattia.

Pan Fried Chicken burger (L) (G*)

18,40 €

Pannulla paistettua kanaa (n. 130 g), kotona leivottua sämpylää, salaattia, tomaattia, vuohenjuustoa, paprika, majoneesia ja paholaisenhilloa.

Vegaani Tofu burger (L, ve) (G*)

18,40 €

Aasialaiseen tyyliin paistettua tofua, kotona leivottua sämpylää, salaattia, tomaattia, punasipulia, paprikaa, vegaanimajoneesia.

Lisä kastike: majoneesia, curry-ketsuppia, valkosipulikastiketta, sambal kastike, makea chilikastike

1,30 €

Lisä vaihtoehto: bataatti ranskalaiset

1,35 €

(G*) Gluteeniton sämpylä

1,30 €

vl = vähälaktoosinen. L = laktoositon, G = gluteeniton, ve = vegaanien, M = maidoton, k = kasvisruoka,
pä = sisältää pähkinää, so = sisältää soija
Ruokamme saattavat sisältää allergeeneja. Lisätietoa henkilökunnalta.

Patongit

Leivät

Kinkkupatonki deluxe (L)

7,95 €

Moniviljapatonki, reilusti kinkkua, pesto majoneesi salaatti, tomaatti, kurkku.

Patonki pitkään kypsytetyllä gouda-juustolla

9,80 €

Moniviljapatonki, voi(L), salaatti, reilusti vanhaa hollantilaista Gouda-juusto -juustoa², tomaattia.

Salami–vuohenjuustopatonki

9,80 €

Moniviljapatonki, voi(L), salami, vuohenjuusto², salaatti, sipuli, tomaatti ja kurkku.

Lämmin sweet chili-kanapatonki (L)

10,40 €

Moniviljapatonki, lämmin sweet chili-kana, paistettu sipuli ja paprika.

Periteinen kinkkupatonki (L)

7,25 €

Moniviljapatonki, voi (L), kinkku, salaatti, tomaatti, kurkku

Perinteinen juustopatonki

7,25 €

Moniviljapatonki, voi (L) , juusto², salaatti, tomaatti, kurkku

Tostit
Kana-pestotosti (pä)

8,60 €

Kotona leivottua leipää täytettynä kanalla, Grana Padano-juustolla² ja pestokastikkeella

Shawarmatosti

8,60 €

kotona leivottua leipää täytettynä shawarmakanalla, sambal- ja valkosipulikastikeella ja goudajuustolla

Perinteinen tosti

6,10 €

Kotona leivottua leipää täytettynä juustolla² ja kinkulla, tarjoillaan tomaattiketsupilla, curryketsupilla, tai
paholaisen hillolla.

Salami-tosti

6,10 €

Kotona leivottua leipää täytettynä juustolla², salamilla

Omena-juustotosti (k) tai Omena-violife-tosti (ve)

6,10 €

Kotona leivottua leipää täytettynä juustolla² tai violife juuston korvike ja omenalla

So Sweet Chocolate Banana (k, pä, so)

6,50 €

Kotona leivottua leipää täytettynä Nutelalla, maapähkinavoilla ja banaanilla

Vegan peanut-banana (ve, pä)

6,50 €

Kotona leivottua leipää täytettynä maapähkinavoilla ja banaanilla
(² juusto voi sisältää laktoosia)

Kahvi

Juomat

Kahvi

Tee

2,20 €

(santsi 1,10 €)

Espresso

Perinteinen tee

2,20 €

(erilaisia vaihtoehtoja)

2,50 €

Haudutettu tee 1 hlö

Tupla Espresso

4,00 €

Cappuccino (tupla espresso)

4,80 €

Latte macchiato (tupla espresso)

4,80 €

Cafe Mocha

5,35 €

Americano

4,00 €

Muut juomat

Jäälatte (tupla espresso)

4,20 €

Limsa

Kaakao

3,60 €

(400 ml, erilaisia vaihtoehtoja)

Haudutettu tee 2 hlö

4,20 €

(400 ml, erilaisia vaihtoehtoja)

Pepsi, Pepsi Max, Jaffa 0,33l

2,50 €

Kivennäisvesi

2,50 €

periteinen 0,33l

Maitokaakao

4,00 €

Kermavaahto

1,35 €

Fentimans -limsat

4,70 €

0,275l

Fentimans Ginger Beer

4,90 €

0,275l

Mehu ja Trip

2,00 €

Heineken 0.0

4,70 €

0,33l alkoholiton olut

Jäävettä

1,00 €

