
groentesoep met echte ballen                                                   €   4,95

naturel                                                                                              €   5,35
appel                                                                                                           €   5,50
appel                    rozijn                                                                    €   5,75
ham                      kaas                                                                      €   5,95
spek                                                                                                        €   5,75
nutella                                                                                                      €   5,75

verjaardagspannekoek (met verrassing)                                      €   8,25
losse verrassing                                                                                €   2,95

Opstoker 

------
------

------

------

------
>>

>>

>

>
Pannekoeken voor de kleine machinist  

------
------
------
------
------
------

------
------
------
------
------
------

------



naturel                 ------                    ------                    ------            €   7,45
appel                                                                                                  €   9,45
rozijn                                                                                                 €   9,45
ananas                                                                                               €   9,45
banaan                                                                                                 €   9,45  
gember                                                                                                                 €   9,45

appel                    rozijn                  ------                     ------             € 10,95
appel                    banaan                                                                 € 10,95
gember                kaas                                                                      € 10,95
banaan                 nutella                                                                  € 10,95
     
appel                    rozijn                 banaan                 ------             € 11,95
appel                    rozijn                 kaas                                          € 11,95

appel                    rozijn                 banaan                ananas       € 12,95
aardbeien            slagroom            (alleen seizoen)                         € 13,50
boerenjongens                                                                                                                                € 12,45
roomijs                chocoladesaus   slagroom                                      € 13,25

Rangeren met zoete pannekoeken 

------ ------
------

>>>

>>

>>

>

>

Uiteraard kunnen wij rekening houden met uw dieetwensen of allergieën. 
Wij rekenen hiervoor een meerprijs van € 1,50 per pannenkoek. 

Vraagt u voor meer informatie naar de allergenenkaart.

------
------
------
------
------

------
------
------

------
------
------
------
------

------
------
------
------
------

------
------
------

------

------
------

>> >>



spek          ------                   ------                  ------                              €   9,70
kaas                                                                                                   €   9,70

Rangeren met hartige pannekoeken 

------ ------ ------

spek          kaas                   ------                   ------                            € 10,95
spek          appel                                                                                € 10,95
spek          ui                                                                                      € 10,95
ham          kaas                                                                                 € 10,95
ham          ananas                                                                             € 10,95
kaas          champignons                                                                  € 10,95
kaas          ui                                                                                     € 10,95
kaas          ananas                                                                             € 10,95     

------
------
------
------
------
------
------

------
------
------
------
------
------
------

spek          kaas                   ui                       ------                            € 11,95
spek          kaas                   ham                                                               € 11,95
ham          kaas                   champignons                                        € 11,95
ham          kaas                   ananas                                                € 11,95
kaas          ui                       champignons                                        € 11,95
kaas           salami                tomaat                                                   € 11,95

------
------
------
------
------

spek          kaas                   ui                       champignons             € 12,95
spek          ham                   kaas                   champignons             € 12,95
kaas          ui                       paprika             champignons             € 12,95
ham          kaas                   salami               tomaat                        € 12,95

>>>

>>>

>>>



Dokkumer Lokaaltje                                                                              € 13,85
spek, kaas, ui, champignons en paprika

Indian Pacific / Australië                                                                € 14,25                 
brie, walnoten, honing en rucola                                 
Flying Scotsman / Groot-Brittannië                                                              € 13,85
kaas, ui, tomaat, champignons en paprika

Trans-Siberië Express / Rusland                                                   € 13,85                                                 
spek, kaas, ui, ham en salami                                                           
Oriënt Express / Londen - Parijs - Istanboel                                € 13,85
ham, kaas, ui, champignons en paprika                                                               
The Chief / Amerika                                                                        € 14,25
ham, kaas, ananas en kipfilet                                                                                                                                         
Trans Andes / Chili & Argentinië                                                  € 14,25
spek, ui, salami, paprika, champignons, gorgonzola en 
Italiaanse kruiden                                                                       
Glacier Express / Zwitserland                                                        € 14,25
appel en rozijnen met vanille-roomijs, slagroom en 
kaneel-poedersuiker                                                                               
Blue Train / Zuid-Afrika                                                                 € 14,25
met tomaat en mozzarella gebakken, geserveerd met rucola, 
serrano-ham en pecorino 

>

Op stoom de weereld rond 

>>

(naast het Dokkumer Lokaaltje zijn er nog andere 
beroemde spoorlijnen en treindiensten)  >> >>



kinderijs (vanille-roomijs met slagroom)                                      €   4,75
vanille-roomijs met slagroom                                                         €   5,75
Griekse yoghurt met honing en walnoten                                       €   6,50
Jaap Noot z’n ijsco (voormalig stationschef te Schiermonnikoog)        €   6,95                                                  
vruchtensorbet

Dame Blanche                                                                                                                      €   6,95
vanille-roomijs met warme chocoladesaus en slagroom

Banaan Royaal                                                                                 €   6,95
banaan met vanille-roomijs, warme chocoladesaus en slagroom

Peche Melba                                                                                    €   6,95
halve perziken met vanille-roomijs, frambozensaus en slagroom

Poire Belle Hélène                                                                           €   6,95
gepocheerde peer met vanille-roomijs, warme chocoladesaus en slagroom

Bohntjesopp                                                                                                                                                     €   6,95
vanille-roomijs met boerenjongens en slagroom

De Baileys-Express                                                                          €   6,95
vanille-roomijs met Baileys en slagroom

Spoor Smit z’n ijsco (voormalig stationschef te Baflo)                        €   6,95                    
vanille-roomijs met eierlikeur, chocoladesaus en slagroom

Stoker’s zoethoudertje                                                                    €   6,95
vanille-roomijs met stroopwafelstukjes, caramelsaus en slagroom

Hooglandertje (alleen seizoen)                                                             €   7,25
vanille-roomijs met verse aardbeien van de buurman en slagroom
Desgewenst kunt u de stoomafblazers ook in een kleinere versie bestellen.

Stoomafblazers 

>



koffie                                  € 2,35
thee                                     € 2,25
cappuccino                        € 2,65
espresso                             € 2,45
latte macchiato / 
café latte                            € 2,95
warme chocolademelk     € 2,50
warme chocolademelk 
met slagroom                     € 2,95
irish koffie 
(met whisky)                      € 5,75
koffie lokaaltje 
(met beerenburg)              € 5,75

Hertog Jan bier                € 2,85
Heineken bier                   € 2,75
Palm bier                           € 2,85
Hoegaarden witbier         € 3,15
Amstel radler                          € 2,95
Amstel radler 0.0                 € 2,95
Bavaria alcoholvrij          € 2,95

Hertog Jan seizoensbier  € 3,35
witte wijn (droog of zoet)/ 
rode wijn/rosé                  € 3,35
appelcider                                    € 3,35
beerenburg                       € 3,60

ranja                                  € 1,45
fristi/chocolademelk/
melk                                € 2,45
cola/cola-light/
7-up/sinas                                                               € 2,45
rivella/bitter lemon/
tonic/cassis                        € 2,55
appelsap/jus d’ orange    € 2,55
verse biologische 
appelsap                             € 2,95
sourcy rood/blauw          € 2,45
ice tea/ice tea green         € 2,55

------ >>

>>

>>

>>

Dranken 

De Spoorwinkel van Frieschland
Voorziet U thans van de leukste Cadeaus!
Het meest gesorteerde adres ter plaatse

        Station Marrum - Stasjonswei 24     Telefoon 751
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