
All day pancakes
Lekker voor ieder moment van de dag! 

Met American Pancakes creëer 
je voor elk serveermoment een 
passende creatie. Met een simpele 
twist serveer je een margerijk  
recept. Geschikt voor to go,  
als dessert, roomservice en  
uiteraard het ontbijtmoment. 
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Breakfast

To Go

Roomservice

Dessert



Mini tarte tatins met vijg,  
vanille mousse en salty  

karamel crumble

Pancakes To Go
Lekkere zoete of hartige snack  

voor onderweg 

Tijdwinst heeft de eerste prioriteit
onder druk en hardwerkende

millennials. To Go is de oplossing  
voor hen! Maak deze lekkere Paco’s 

van American Pancakes. 

Paco pulled kip,  
guacamole en  

ingelegde rode ui

Breakfast
3 op de 4 personen vindt het 

belangrijk dat er volkoren  
opties aanwezig zijn op het 

ontbijtbuffet

Volkoren pancake  
met yoghurt en framboos

Wist je dat.. 
een kwart van de hotelbezoekers  

tijdens het ontbijt kiest voor  

American Pancakes? Ook in 

andere branches is dit populair.  

Voeg daarom de American Pancakes  

toe op de menukaart van jouw ontbijt



Maak jouw dessert  

extra lekker met de  

Toppings van Alsa.  

Serveer American  

Pancakes bijvoorbeeld 

met een heerlijke  

Chocolade topping.

Serveertip desserts

Dessert

Mini tarte tatins met vijg,  
vanille mousse en salty  

karamel crumble

Serveer American Pancakes ook  
eens als dessert! 

Bereiding
• Verwarm de pancakes en  

tomaten in de oven

• Breng de crème fraîche  

op smaak en roer de kappertjes erdoor

• Stapel de pancakes en voeg  

de rosbief, groenten en het ei toe. 

En serveren maar! 

Roomservice 

American volkoren  
pancake stack met  
rosbief, kappertjes  

en geroosterde  
tomaatjes

Maak jouw menukaart in het hotel 
bijzonder en creëer gemakkelijk een  

bijzonder recept met American  
Pancakes!

Bekijk hier het gehele recept

https://www.koopmans-professioneel.nl/recepten/american-volkoren-pancake-stack-met-rosbief-kappertjes-en-geroosterde-tomaatjes 


American Pancakes
Inhoud: 100 stuks à ca. 50 gr

Artikelnummer: 1-39-209928

American Pancakes
traditioneel

Inhoud: 40 stuks à 40 gram

Artikelnummer: 1-50-231018

American pancakes 
volkoren 

Inhoud: 120 stuks à 40 gram

Artikelnummer: Nader te ontvangen

American pancakes 
spelt-banaan

Inhoud: 120 stuks à 40 gram

Artikelnummer: 1-50-231021

Kant en klaar of zelf bakken? 

American pancake mix Compleet
Inhoud: 1 kg

Opbrengst per kg: ca. 60 American Pancakes à 25 gram

Artikelnummer: 1-50-230117

Zelf bakken

Kant en klaar

<3 min.

<7 min.

<4 min.

Bereiding:

Bekijk wat het beste bij jouw onderneming past 

Voordelen: • Alleen opwarmen • Snel aan te vullen
• 90 minuten warmhouden in chafing dish

Wil jij samen met ons een eigen unieke basissmaak ontwikkelen?  
Neem dan contact op met Koopmans Professioneel!

Voordelen • Versbeleving • Budgetvriendelijk 
• Variatiemogelijkheden met vulling


