Kras en ontdek uw gratis cadeau:
- Gratis diner voor 2 personen
- Gratis lunch voor 2 personen (te gebruiken vóór 16.00 uur)
- Gratis pannenkoek naar keuze (specialiteit e 5,- extra)
- Gratis ijsje naar keuze
- 10% korting op de rekening
- Gratis lunchgerecht voor de 2e persoon (te gebruiken vóór 16.00 uur)
- e 10,- korting op de rekening (bij besteding van min. e€25,- en alle dagen geldig)
Voorwaarden:
De kraskaart is in te leveren bij uw volgende bezoek op dinsdag t/m vrijdag in de periode van
1 november t/m 30 april. 1 kraskaart per bezoek en niet geldig in combinatie met andere acties.
Van 24 december t/m 2 januari 2017 zijn wij gesloten.

Pannenkoekenhuis Bergzicht
Doornseweg 23
3931 MH Woudenberg
Tel. 0343-444330
info@bergzicht-woudenberg.nl

Pannenkoekenhuis De Bijenmarkt
Nieuweweg-Noord 267A
3905 LW Veenendaal
Tel. 0318-506469
info@debijenmarkt-veenendaal.nl

Pannenkoekenhuis De Langenberg
Arnhemseweg 120
6711 HJ Ede
Tel. 0318-610485
info@delangenberg-ede.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 10.00 tot 20.30 uur
Weekend
11.30 tot 20.30 uur
Keuken dagelijks
11.30 tot 20.00 uur
Oktober t/m mei op maandag gesloten
m.u.v. feestdagen.

www.pannenkoekenhuizen.com
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