
 
 

Hartige pannenkoeken 
Brunchgerecht 2 personen 

 
Deze pannenkoek van Amerikaanse oorsprong wordt gebakken in een ijzeren  
of metalen pan met een zware bodem. Het half-vloeibare deeg, voornamelijk  
gemaakt van bloem, melk en ei, is vergelijkbaar met tal van andere bereidingen  
van dezelfde familie: blini's, tortitas, filloas, crêpes... Ze hebben meestal een  
neutrale smaak en hoewel ze over het algemeen worden gegeten bij het ontbijt  
of als middagsnack, vergezeld van een zoetigheid, gaan we een hartige variant  
maken die kan worden geserveerd bij een brunch of diner. 

 60 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 225 ml volle melk 
▪ 3 eieren  
▪ 130 g bloem  
▪ 5 el boter 
▪ ½ tl zout 
▪ versgemalen zwarte peper naar smaak 
▪ 2 el vers gesneden bieslook 
▪ 1 tl verse oregano  
▪ 1 burrata of buffelmozzarella 
▪ 1 tak kerstomaten 
▪ extra virgin olijfolie 
▪ blaadjes rucolasla (optioneel) 
 

Materiaal: pan 24 cm doorsnede, bakplaat met bakpapier 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven gedurende 20 minuten op 220ºC 
2. Klop de eieren los en meng ze met de melk, de bloem, het zout, de peper, de gehakte bieslook en de verse 

oregano.  
3. Laat het mengsel staan.  
4. Was het takje kerstomaten, houd ze heel, droog en breng ze op smaak met olie, zout en peper.  
5. Leg ze op de bakplaat die bedekt is met bakpapier. 
6. Verwarm de pan op middelhoog vuur.  
7. Eenmaal warm, zet u het vuur iets lager en smelt u de boter.  
8. Bij deze stap is het belangrijk het vuur laag te houden zodat de boter niet verbrandt.  
9. Giet het deeg in de pan en plaats deze op de bakplaat, naast de tomaten. 
10. Nu gaat het 25 minuten in de oven.  
11. Het is belangrijk om de oven niet te openen tijdens het bakken van de pancake.  
12. Bereid dus eerst de tomaten als u dat verkiest. 
13. Haal het geheel uit de oven en leg de burrata, kerstomaten en rucolasla erop.  
14. Bestrooi met peper en voeg een scheutje extra virgin olijfolie toe. 
 


