WELKOM IN HET
PROVINCIAAL BEZOEKERSCENTRUM

DUINPANNE
ONTDEK DE ZEE

FRIS
Bionina bloedappelsien (bio)
Bionina lemon (bio)
Chaudfontaine plat
Chaudfontaine bruis
Coca cola
Coca cola zero
Fuzetea peach hibiscus (zonder bruis)

€2
€2
€1
€1
€2
€2
€2

SAPPEN EN CHOCOMELK
Cecemel
Appelsap (fairtrade)
Appel-vlierbessensap
Ace-tropicalsap

€2
€1,5
€1,5
€1,5

WARME DRANKEN
Cecemel
Koffie
Espresso
Groene thee (fairtrade)
natuur / citroen / munt
Zwarte thee (fairtrade)
natuur / earl grey / bosvruchten
rooibos / sinaas-mango
KLEINE HONGER
Royco soep
Verse soep van de dag
enkel in het weekend en
vakantieperiodes
Croque uit het vuistje
IJSJES
Divers aanbod

€2
€2
€2
€1,5
€1,5

€2
€2,5

€2,5

vanaf €1,5

BIEREN
Jupiler 5,2°
Jupiler 0°
Liefmans kriek 3,8°

€2
€2
€2

Duneleute blond 6,2°
Coast blond 6,5°
7 Beaufort 7,2°
Pier Kloeffe 8,1°
St. Bernardus Triple 8°

€2,5
€3
€3
€3
€3

Peerdevisscher bruin 6,5°
Dunekeun bruin 8°
St. Idesbald Rousse 8°

€3
€3
€3

Mongozo wit bier 4,8°
glutenvrij

€2,5

WIJNEN
Witte wijn
Sauvignon 25 cl
Rode wijn
Sauvignon 25 cl
SNACKS
Ambachtelijke koekjes (38 gr)
divers aanbod
Chocoladereep (33gr)
fondant / melk / praliné
Choco-crispyreep (48 gr)
Chips
zeezout / paprika / groenten

€3,5
€3,5

€1
€1
€1,5
€1,5

WELKOM IN HET
PROVINCIAAL BEZOEKERSCENTRUM

DUINPANNE
ONTDEK DE ZEE

Laat je van de kaart brengen met ons nieuw aanbod!
Wij hebben voor jullie een lekker, gezonder, artisanaal, ecologisch, biologisch
en fairtrade variëteit in kaart gebracht.
België is het land van het bier bij uitstek. West-Vlaanderen alleen telt al meer
dan 40 brouwerijen. Heel wat West-Vlaamse bieren stonden al op de kaart,
maar dit wordt nu nog verder uitgebreid met lokale bieren, bieren met
namen die verwijzen naar de toekomstige expo of bieren met een sterk
karakter.
Duneleute is een amberkleurig bier van 6,2° met duindoornbessen die zorgen
voor een lichtzurige nasmaak. De naam is een verwijzing naar de duinen, de
duindoorn en het zal de bierdrinker vast en zeker de nodige “leute”
bezorgen. 7 Beaufort is de andere nieuwe wind doorheen ons aanbod. Dit
blond bier van 7,2° is gerijpt met citroenhout. Beide bieren zijn exclusief in
Duinpanne verkrijgbaar.
Sint-Idesbald (de buurgemeente) en paardenvisser of peerdevisscher zijn
namen die hun bekendheid mee dragen. Vanaf heden hebben ze ook een
plaats op onze kaart veroverd. Ook het streekbier van De Panne “Pier
Kloeffe”, die symbool staat voor de visserij uit de Westhoek mag niet
ontbreken.
Wij hebben niet alleen oog voor wat lekker is, maar ook voor allergenen,
daarom bieden we een glutenvrij (wit) bier Mongozo aan en ook een
suikervrije koek voor diabetici.
Als natuurcentrum en in dorstige zomerperiodes willen we het consumeren
van water stimuleren, daarom bieden we water aan tegen een
democratische prijs van 1 euro.
De biologische limonades komen tot stand op een ecologische verantwoorde
manier waarbij het fruit de tijd krijgt om te groeien op een natuurlijke manier
en het fruit koudgeperst wordt.
Op jullie gezondheid en smakelijk!
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