
Met ragout gevulde Italiaanse bol
met gebakken champignons

Vloerbrood met roombrie, appel,
noten en honing uit de oven 

Vloerbrood met gebakken
champignons, tapenade, noten,
en kaas uit de oven

Vloerbrood met twee bourgondische 
kroketten en mosterd

W� serveren onze lunchgerechten, Brabantse uitsm�ters, tosti’s en stevige trek tot 16:00 uur.

Club sandwich met zalmfilet,
roomkaas, rode ui en een mosterd-
dilledressing

Rundercarpaccio met Grana Padano, 
zongedroogde tomaatjes, pittenmix
en truffelmayonaise op een Italiaanse
bol

Club sandwich met gerookte kip,
bacon, ei, sla, tomaat en kaas
Geserveerd met tortilla-chips en salsasaus.

11,45

11,45

11,45

11,45

13,25

13,75

13,25

LUNCHGERECHTEN

STEVIGE TREK

Twaalf-uurtje
Vloerbrood met ham, kaas, salade
en een bourgondische kroket.

Boerenomelet
Omelet met paprika, ui, prei en champignons
op twee sneetjes vloerbrood.

Eén-uurtje
Drie sneetjes vloerbrood met zalmfilet,
roombrie met appel, honing en walnoot,
een bourgondische kroket en een klein 
kopje huisgemaakte tomatensoep.

10,95

11,25

14,25



TOSTI'S

Tosti ham-kaas 5,65

6,25

Uitsm�ter ham-kaas

Uitsm�ter Financiën
3 sneetjes vloerbrood, 5 eieren, ham, kaas 
en spek.

Onze uitsm�ters worden geserveerd op vloerbrood met 3 eieren en salade.

Engelse uitsm�ter 
Met meegebakken spek.

13,95

11,50

11,50

BRABANTSE UITSM�TERS

Uitsm�ter Italiano
Met Italiaanse ham, Grana Padano, rucola 
en zongedroogde tomaatjes.

10,45

Onze tosti’s worden nog op grootmoedersw�ze in de pan bereid.

Kindertosti ham-kaas (met 2 flor�nen) 
Aan een spiesje met ruitspekjes en ketchup.

5,95

Tosti Hawaii
Met ananas, kaas en ham.

Tosti Brabant
Tosti ham-kaas met een in toast gebakken ei.

Tosti En France 
Met roombrie, walnoten, appel en honing.

Tosti Financiën
Twee tosti's ham-kaas met gebakken ei.

6,75

7,50

8,50

Heeft u een allergie? 
Vraag naar onze allergenenkaart. In onze keuken gaan we zorgvuldig om met allergieën, 

echter z�n w� qua informatie ook afhankel�k van onze leveranciers. 
Tevens is kruisbesmetting nooit 100% uit te sluiten. 



MAALT�DSALADES

Franse salade
Salade met roombrie, appel en walnoten,
besprenkeld met honing.

13,95

'Witte G� ut' salade
Salade met geitenkaas, spekjes en 
pecannoten, besprenkeld met honing.

14,50

Ozzy salade
Salade met gebakken champignons, ui,
tomaat en biefstukpuntjes in teriyaki saus.

Italiaanse salade
Salade met rundercarpaccio, Grana padano, 
zongedroogde tomaatjes, pittenmix en 
truffelmayonaise.

16,50

15,50

De Financiën is aangesloten b� de vereniging van erkende pannenkoekenrestaurants 
en is lid van het Brabants Pannenkoeken genootschap. 

VOORGERECHTEN

Brood met kruidenboter
en aioli 

Soep van de dag 
met brood en kruidenboter

6,75

11,95Rundercarpaccio met Grana padano,
zongedroogde tomaatjes, pittenmix 
en truffelmayonaise

Huisgemaakte tomatensoep
met brood en kruidenboter

5,25

5,25



SMAAKMAKERS

VALT IN DE SMAAK

Pannenkoek Italiano
Tomaat | salami | pizzasaus | Italiaanse kruiden | kaas

Mama Mia pannenkoek
Appel | bitterkoekjes | straciatella-�s | vanillesaus
amandelschaafsel | kaneelsuiker | slagroom

Dit z�n onze uitgebreide maalt�dpannenkoeken.

ERG SMAKEL�K

Appelnotenpannenkoek
Appel | roz�nen | notenmix | vanille-�s  
kaneelsuiker | slagroom

Zigeunerpannenkoek
Prei | ui | champignon | paprika | gekruid gehakt
zigeunersaus 

Spaanse pannenkoek
Prei | ui | champignon | paprika | chorizo | kaas
tapenade | tomaat

Pannenkoek en France
Appel | roombrie | walnoten | honing

Stroopwafel pannenkoek
Stroopwafel | stroopwafel-�s | karamelblokjes
slagroom | poedersuiker | karamelsaus

Cookie pannenkoek
American cookies | Bastogne | chocoladekrullen
stracciatella-�s | aardbeiensaus | poedersuiker 
 slagroom

Pannenkoek Belgique
Chocolademousse | chocoladekrullen | nutella 
stracciatella-�s | poedersuiker | slagroom

Veggie pannenkoek
Prei | ui | champignon | paprika | ol�f | kaas 
oregano | tomaat

Cherry pannenkoek
Kersen | roomkaas | Bastogne | poedersuiker 
vanille-�s | slagroom

K�k op de volgende pagina voor meer smaakmakers!

16,25

17,25



SMAAKT NAAR MEER

Pannenkoek Java
Gekruide kip | ananas | kroepoek | atjar | satesaus

Pannenkoek Mexicana
Mexicaans gekruid gehakt | ui | paprika | kaas
tortillachips | tacosaus

Carpaccio pannenkoek
Carpaccio | zongedroogde tomaat  
truffelmayonaise | pittenmix | Grana Padano

Cranberry pannenkoek
Spek | geitenkaas | appel | cranberries 
pecannoten | cranberrysaus

Ozzy pannenkoek
Prei | ui | champignon | paprika | biefstukpuntjes 
in terriyakisaus

Pulled pork pannenkoek
Pulled pork | paprika | ui | cheddar | BBQ saus

Tilburgse 'Witte g� ut' pannenkoek
Spek | geitenkaas | pecannoten | honing

Hete kip-ketjap pannenkoek
Prei | ui | champignon | paprika
kip in pittige ketjapsaus | kroepoek

Surf en turf pannenkoek
Paprika | ui | tomaat | spek | gamba's in romige
chilisaus

Salmon pannenkoek
Gerookte zalmfilet | dille | brie | rucola 
mosterd-dille saus

Buikspek pannenkoek
Appel | roz�nen | geitenkaas | buikspek 
appelstroop | walnoten

Pannenkoek Kreta
Gyros | ui | ol�ven | fèta | tomaat | tzatziki

Pannenkoek Bolognese
Prei | ui | champignon | paprika | gehakt
tomatensaus | kaas | Italiaanse kruiden

Toscaanse pannenkoek
Italiaanse ham | tapenade | kaas | tomaat
Toscaanse kruiden | rucola | Grana Padano

Pannenkoek Financiën
Champignon | ui | hamburger | gebakken ei
kaas | curry

Pannenkoek Norvège
Prei | ui | gerookte zalmfilet | roomkaas | dille

17,95



ZOETE PANNENKOEKEN

Poedersuiker 

Kaneelsuiker 

Poedersuiker en kaneelsuiker 

Nutella 

Gember 

Gember-kaas 

Ananas-poedersuiker 

Ananas-kaneelsuiker 

Ananas-kaas 

Ananas-spek 

Ananas-prei-ham-kaas 

Ananas-appel-poedersuiker 

Appel-poedersuiker 

Appel-kaneelsuiker 

Appel-walnoten 

Appel–roz�nen-poedersuiker 

Appel–roz�nen-kaneelsuiker

Appel-roz�nen-spek 

Banaan-poedersuiker 

Banaan-Nutella 

Banaan-appel-poedersuiker 

Banaan-ananas-poedersuiker 

Kersen-poedersuiker 

Kersen-appel-poedersuiker 

Kersen-ananas-poedersuiker 

Kersen-banaan-poedersuiker 

Kersen-ananas-banaan-poedersuiker 

Kersen-appel-banaan-poedersuiker 

Supplement: �s 1,75 – slagroom 0,65

8,00

8,00

8,50

9,00

9,00

11,00

10,00

10,00

11,50

12,00

14,00

12,00

10,00

10,00

11,25

11,50

11,50

13,50

10,00

11,00

12,00

12,00

11,00

13,00

13,00

13,00

15,00

15,00



Ragout-champignons 

Kaas 

Kaas-tomaat 

Kaas-ham 

Kaas-tomaat-Italiaanse kruiden 

Kaas-ui-champignons 

Kaas-paprika-champignons 

Kaas-ham-tomaat 

Kaas-ham-champignons 

Brie 

Brie-honing 

Brie-appel 

Brie-walnoten 

Brie-spek 

HARTIGE PANNENKOEKEN

Champignons-kaas 

Champignons-spek 

Champignons-paprika-prei-ui 

Champignons-paprika-prei-ui-kaas 

Ham-ui-champignons 

Ham-paprika-champignons 

Ham-prei-kaas 

Ham-ui-champignons-kaas 

Salami-kaas 

Salami-ui-kaas 

Salami-ananas-kaas 

Salami-ui-paprika-kaas 

Salami-champignons-ui-kaas 

Salami-ui-tomaat-kaas en 
Italiaanse kruiden

10,50

11,00

11,00

13,00

11,00

11,25

12,00

13,00

11,25

12,00

13,25

13,00

13,00

13,25

11,75

9,50

10,50

11,25

10,75

11,25

11,50

12,25

12,25

10,50

11,50

12,50

12,25

13,00



HARTIGE PANNENKOEKEN

BOERENPANNENKOEKEN

Spek 

Spek-ui 

Spek-appel 

Spek-ui-champignons 

Spek-kaas 

Spek-ui-kaas 

Spek-kaas-champignons 

Spek-kaas-tomaat 

Spek-kaas-paprika 

Spek-ragout 

Spek-kaas-ananas 

10,00

10,75

12,00

11,75

12,00

12,75

13,00

13,00

13,00

13,25

14,00

Boerenpannenkoek 
Prei, ui, champignon, paprika en spek.

Boerenpannenkoek kaas 
Prei, ui, champignon, paprika, spek en kaas.

Boerenpannenkoek kaas en ei 
Prei, ui, champignon, paprika, spek, kaas 
en gebakken ei.

Boerenpannenkoek ragout 
Prei, ui, champignon, paprika, spek en ragout.

Boerenpannenkoek stevige trek 
Prei, ui, champignon, paprika, spek, ragout 
en rookworst in jus.

13,50

15,50

16,25

16,75

18,25



TW�FELAARS

LIEVER GEEN PANNENKOEK ?

Voor de mensen die tw�felen tussen zoet en hartig.
Deze pannenkoeken z�n voor de helft hartig en voor de helft zoet belegd.

Saté met oerfriet 
Kipsatéspies met atjar, gebakken ui, 
kroepoek en satésaus.

 

Financiënburger met oerfriet 
Een gegrilde hamburger op een broodje met 
uienringen, bacon, sla, tomaat en hamburgersaus.

Heeft u een allergie? 
Vraag naar onze allergenenkaart. In onze keuken gaan we zorgvuldig om met allergieën, 

echter z�n w� qua informatie ook afhankel�k van onze leveranciers. 
Tevens is kruisbesmetting nooit 100% uit te sluiten.

Appel-kaneelsuiker & 
Prei-champignon-kaas

Appel-roz�nen & 
Ananas-kaas

Appel-poedersuiker & 
Spek-kaas 

Appel-ananas-poedersuiker & 
Spek-paprika-ui

11,00

11,75

11,00

11,75

17,95 17,95



NAGERECHTEN

Senioren�sje 
Twee bolletjes room�s met slagroom.

Fruitig dessert 
Oublie wafelcoupe met 2 bollen �s, fruit,
aardbeiensaus en slagroom.

Kletskop dessert 
2 bollen room�s met knapperige kletskoppen, 
karamelsaus en slagroom.

Hazelnoot Crème brûlée
Het Franse dessert met hazelnoot smaak en 
knapperig suikerlaagje

Cheesecake maar dan anders 
Niet als taartpunt maar alle losse componenten 
op 1 bord. Koek, roomkaasmousse, �s, 
slagroom en fruit.

Dame Blanche 
De klassieker die niet mag ontbreken met
vanille-�s, chocoladesaus en slagroom.

Trio van chocolade 
Een combinatie van 3 chocoladegerechten;
warm lavacakeje, chocolademousse en 
stracciatella �s.

Bastogne-toren 
Een torentje van vanille-�s met Bastogne-
koeken, besprenkeld met karamelsaus.

Stroopwafel�s 
Stroopwafel�s, stukjes koek, karamelsaus
mini stroopwafel en slagroom.

De nagerechten voor de kinderen vindt u terug op 
Fientjes grote kleine kinderkaart Z.O.Z.

4,95

7,25

6,50

6,50

7,25

6,50

7,25

7,25

7,25

Uw mening telt!
De Financiën is elke dag actief bezig om het gastvr�heidsniveau te verbeteren.
W� stellen het erg op pr�s als u uw suggesties of opmerkingen met ons deelt,
zodat we u in de toekomst nog beter van dienst kunnen z�n. 
Scan de QR code om onze gasten enquête in te vullen.



FIENTJES GROTE KLEINE KINDERKAART

VOORGERECHTJE
Klein kopje tomatensoep 
met ballen & bollen

KINDERPANNENKOEKEN

Poedersuiker 
Appel-poedersuiker 
Mini smarties-poedersuiker 
Nutella 
Spek-kaas 

KLEIN
(5 flor�nen)

GROOT
(10 flor�nen)

GEEN PANNENKOEK ?
Kinderspies(kipnuggets, frikandelletjes) 
met frites, appelmoes en mayonaise

Fientjes flor�nen z�n ook los te koop 
voor € 1,00 per flor�n

 * Gedurende het jaar hebben w� diverse 
thema-kinderpannenkoeken met een leuk cadeau. 
Vraag aan onze medewerkers welke leuke
kinderpannenkoek we nu hebben. Want de
leukste kinderpannenkoeken eet je in Brabant.

3,50

2 FLOR�NEN 5 FLOR�NEN

9,25

7,00

8,00
8,00

8,00
9,00

8,75

9,75
9,75
9,75

10,75

FIENTJES FAVORIETE 
PANNENKOEKEN

Paddenstoel-pannenkoek 
Kleine kinderpannenkoek met poedersuiker, 
gekleurde suiker en een peutercadeautje.

Prinses Doornroosje pannenkoek 
Grote kinderpannenkoek met poedersuiker,
roze suiker en thema cadeautje.

Draak & ridder pannenkoek 
Grote kinderpannenkoek met poedersuiker, 
groene suiker en thema cadeautje.

(kinderpannenkoek + thema cadeautje)

8,95

10,50

10,50

NAGERECHTJES

Fientjes feestel�ke �sje
Vanille-�s, slagroom en diverse versiersels.

Vrol�ke �sbeker
Ijsbeker om mee naar huis te nemen met
vanille-�s, slagroom en versiersels.

2 FLOR�NEN

3,75

5,95

Boevenbord 
Bord met bestek, zodat je wat
eten van je ouders kan pikken.

0,00


