
 - MENUKAART -

Wij gaan zorgvuldig om met uw voedsel allergie/-intolerantie. 
Helaas is kruisbesmetting in onze keuken nooit 100% 

uit te sluiten.
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Koffie € 2,70

Espresso € 2,70

Koffie verkeerd € 3,15

Cappuccino € 3,15

Latte Macchiato € 3,15

Warme chocolademelk € 3,15

Slagroom € 0,50

Wiener Cafe € 4,95
chocolademelk, espresso, slagroom

Ice koffie € 4,95
espresso, ijs, slagroom

Aloe vera flesje 50 cl € 3,60

Smoothie € 4,95

Rivella-grapefruitsap € 3,95

Karnejus (karnemelk + jus d’orange) € 4,50

Saunaflip (yoghurt + jus d’orange) € 4,50

Jus d’orange     €  3,70

Sauna sap     €  3,70
jus d’ orange + grapefruitsap

Appelsap, Perensap (Schulp, 20 cl) €  3,30

Tomatensap (Schulp, 20 cl)  €  3,60
biologisch
 

Drentse notenkoek met boter € 2,60

Appeltaart € 2,95

Slagroom  € 0,50

Appeltaart met ijs en slagroom € 6,50

 

Thee € 2,70

Verse muntthee € 3,30

Bouillon  € 3,30
kippen, rundvlees, tuinkruiden, tomaaten

 - KOFFIE -

 - SAP -

 - BIJ DE KOFFIE -

 - THEE / WARM -

Glas melk / karnemelk € 2,70
van Weide Weelde

Flesje frisdrank 20 cl € 2,50
Coca Cola, Coca Cola light, Fanta, Tonic, 
Bitter lemon, Lipton Icetea, 
Lipton Icetea Green, Cassis, Rivella

Mineraalwater flesje 50 cl € 2,50
koolzuurhoudend, koolzuurvrij

Crystal Clear 50 cl € 3,60

Inovit € 4,20

Glas kraanwater met limoen & munt € 0,60

Karaf kraanwater met limoen & munt € 1,50

Naast een betaald drankje serveren wij met 

plezier een kosteloos glas kraanwater

 - ZUIVEL / FRIS -

Weide Weelde bestaat uit 100% natuurlijke 

ingrediënten. Deze puur Nederlandse Weidezuivel komt 

van de rijke weiden uit Noord-Nederland.

KOFFIE / THEE MET 
APPELTAART & 
SLAGROOM

€ 4,95

Met cappuccino, latte macchiato, 

chocolademelk of muntthee

€ 5,50

ONS ZUIVEL!
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Gulpener pils € 2,80

Gulpener ur-hop biologisch 6% € 4,50

Gulpener ur-weizen biologisch 5,3% € 4,50

Gulpener korenwolf 5% € 4,50

Gerardus kloosterbier dubbel 7% € 4,50

Gerardus kloosterbier blond 6,5% € 4,50

Gerardus kloosterbier tripel 8,5% € 4,80

Hoegaarden witbier 4,9% € 3,25

Amstel 0.0%  € 2,80

Amstel radler 0.0% € 3,25

Portie kaas (12 blokjes) € 4,00

Schaaltje provençaalse olijven € 3,50

Notenmelange  € 4,50

Van Dobben bitterballen (8 stuks) € 6,70

Fingerfoodballs champignon  € 5,80
(vegetarisch, 8 stuks á 20 gr)

Broodplankje met smeersels € 6,50
desembrood met kruidenboter en pesto

Tortilla chips € 6,95 
tomaten salsa, kaas, rode ui, jalapeños

Borrelplank voor 2 personen  € 12,50
Chorizo ibérico, rauwe ham, brood, olijven, kaas

 

 
Khipu Merlot (Chili) € 4,75
Een gedeelte van deze mooie rode wijn rijpt op 
eiken houten vaten voor ongeveer 4 maanden. 
Hierdoor is deze Khipu Merlot heerlijk zacht met 
vel rijpe smaken. In de geur ene prachtig boeket 
van rijpe zwarte kersen, pruimen en aardse nu-
ances. De smaak is zeer zacht en rijp te noemen 
van deze rode Khipu Merlot. 

Khipu  Sauvignon Blanc (Chili) € 4,75
Echt uiterst zuiver en rond met in de geur een pal-
let aan indrukken van passievrucht en grapefruit 
en wat mineralige tonen. Een prachtige zuurgraad 
met indrukken van citrus, kruisbes, grapefruit en 
gemaaid gras. Droge, ‘crispy’ smaak met een lange 
frisse afdronk.

Khipu Zinfandel Rose (Chili) € 4,75
Een frisse neus met frambozen, rozenblaadjes, 
perzik en een hint van bessen. Zelfs wat mineralen 
tonen zijn terug te vinden in de afdronk van deze 
Khipu Zinfandel Rose. In de smaak een krachtige, 
frisse en volle smaak met herkenbaar de smaak 
van frambozen. 

 - BIER -  - BORRELKAART -

 - WIJN -

Alle Gulpener bieren worden gebrouwen met door mergel 

gezuiverd water uit eigen bronnen, hop uit eigen hoptuin 

en met gerst, tarwe, rogge en spelt van lokale boeren. 

MOJITO 

Bacardi Mojito 

Limoen & Mint

€ 6,95

ONS BIER!

vanaf 12:00 tot 21:45 uur

WARME EN KOUDE 
DRANKEN 

van 11:00 tot 21:45 uur
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Gezond  € 7,95
cremé fraiche, kaas, mild gerookte rauwe ham, ei, 
rode ui

Huisgemaakte tonijnsalade € 7,95
cremé fraiche, appel, rode ui

Geplukte kip € 7,95
tomatensalsa, ei, crispy bacon, komkommer

Rundercarpaccio € 7,95
verse pesto, pijnboompitten, grana padano 

Warme geitenkaas € 7,95
cremé fraiche, walnoten, cranberries, honing

Warme toast met mozzarella € 7,50
verse pesto, sla, tomaten

Holland € 5,95
kaas, mild gerookte rauwe ham, rode ui

Italie € 5,95
verse pesto, mozzarella, tomaten

Mexico € 6,50
tomatensalsa, kaas, pulled chicken, rode ui, 
jalapeños

Rusland € 6,50
kaas, crispy bacon, ei, rode ui

Wisselende soepen  

 

Onze soepen worden op 

ambachtelijke wijze bereid en 

zijn E-nummers vrij.

 - BROODJES -
Frans witbrood of Ruwe bolster

 - QUESADILLA’S - 
(wrap tosti)

 - SOEP - 

Frans witbrood & Ruwe bolster zijn desembroden. 

Er worden geen melkproducten en/of vetten toegevoegd.

Dus dit brood is uitermate geschikt voor mensen met een 

koemelkallergie en gist- intolerantie. 

 - LUNCH -
vanaf 12:00 - 20:45 

ONS BROOD!

Onze soepen worden geserveerd met brood en boter
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Salade warme geitenkaas met  € 11,50
walnoten, cranberries, tomaten en
honing-mosterd dressing
of warme geitenkaas met rode bieten, 
walnoten, tomaten en balsamico dressing

Salade rundercarpaccio met  € 12,50
pijnboompitten, grana padano, zontomaatjes 
en kruiden-knoflook vinaigrette

Salade huisgemaakte tonijnsalade € 11,50
met appel, rode ui, komkommer, tomaten, 
walnoten en ei

Classic € 8,20
3 eieren, mild gerookte rauwe ham, 
kaas (meegesmolten), salade

Uitsmijter XL € 8,95
3 eieren, mild gerookte rauwe ham, crispy bacon, 
tomaten, kaas (meegesmolten), salade

Rundercarpaccio € 9,50
3 eieren, pesto, kaas (meegesmolten), 
pijnboompitten, salade

Mozzarella € 8,50
3 eieren, pesto, mozzarella(meegesmolten), 
tomaten, salade

Huisgemaakte gehaktbal € 10,95
met friet of brood en salade

2 Van Dobben kroketten  € 8,95 
met friet of brood en salade

 - SALADE’S -  - UITSMIJTERS - 

 - VLEES - 

De titel “Meester Boulanger” is de hoogst haalbare kwalificatie in de bakkerswereld en tot 

op heden was die prestigieuze titel in heel Nederland pas vier  keer toegekend.

 - LUNCH -
vanaf 12:00 - 20:45

Keuze uit Frans witbrood of Ruwe bolsterOnze salades worden geserveerd met brood en boter

Schaaltje rauwkostsalade  € 3,50

Portie friet (250 gram) € 3,50

Portie warme groente (200 gram) € 4,95

 - BIJGERECHTEN -
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Loempia met friet en salade  € 9,95
ook vegetarisch 

Huisgemaakte gehaktbal € 10,95
met friet of brood en salade

Saté van varkenshaas € 11,95
met friet of brood en salade

Kipfiletrolletje in een jasje  € 18,75

van schwarzwälder schinken 

met champignonroomsaus

Rundvlees gestoofd in  € 19,95

Gerardus dubbel met diverse groenten 

Varkensschnitzel met  € 17,75

champignonroomsaus 

Gebakken zalmfilet gegratineerd  € 19,95

met mozzarella in kruiden-knoflook vinaigrette

Paprika gevuld met groenten,  € 19,95

peulvruchten en geitenkaas in

kruidige tomatensaus (vegetarisch)

 - PLATE GERECHTEN -  - HOOFDGERECHTEN -

In onze keuken proberen wij zoveel 

mogelijk eerlijke en uit ons eigen streek afkomstige producten te gebruiken.

 - DINER -
vanaf 17:00 - 20:45

ONZE GERECHTEN!

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met 

warme groente, friet en rauwkostsalade

BOEREN BURGER

hamburger gemaakt van 100% 

Hollands rundvlees (E-nummers vrij)

 met dikke plakken desembrood, 

tomaat, kaas, crispy bacon,

rode ui, jalapeños en komkommer.

€ 13,95 | € 15,95 (met friet)

ook vegetarisch verkrijgbaar!
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Klein genot €  6,50
chocoladetaartje met 2 bolletjes vanille ijs, 
walnoten, chocolade topping en slagroom

Groot genot €  6,50
Appeltaart met 2 bolletjes vanille ijs en slagroom

Dame blanche €  5,50
3 bolletjes vanille ijs met chocolade topping
en slagroom

Sorbet €  5,50
Vers fruit met 2 bolletjes vanille ijs, 
slagroom en aardbeien topping

1 bolletje vanille ijs  €  1,50

Bonbons p.s. €  1,20

Slagroom / topping €  0,50

Roeryoghurt met honing & walnoten € 5,70

Roeryoghurt met vers fruit € 5,20

Vers fruit  € 3,90

 - IJS -

 - ROERYOGHURT -

 - IJS & TOETJES -
vanaf 12:00 - 21:45

EET SMAKELIJK!
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Saunabad/entree € 26,00

Avondentree € 16,75
maandag t/m zaterdag vanaf 17:30 uur

Kinderen 6 t/m 12 jaar € 16,00

5-badenkaart € 80,00
2 jaar geldig, niet persoonsgebonden

10-badenkaart €  155,00
2 jaar geldig, niet persoonsgebonden

Huur set handdoeken € 5,00

Huur badjas € 6,00

Huur slippers € 2,00

Koop slippers € 6,90

Huur badset  € 11,00
badjas, 2 handdoeken, slippers

Zonnebank 20 min.  € 8,00

Klassieke massage   

Scrub massage 

Hawaiiaanse LomiLomi massage

 25 min. / 50 min. € 25,00 / € 45,00

Hot stone massage 

 25 min. / 50 min. € 27,00 / € 49,00

Gezichtsbehandeling 

 25 min. / 50 min. € 25,00 / € 45,00

Voetmassage 

 20 min. € 21,00

Extra module bij gezichtsbehandeling

Uitsluitend in combinatie met een gezichtsbehan-

deling. Niet los te bestellen. 

Epileren wenkbrauwen  € 15,00

Verven wimpers of wenkbrauwen € 12,00

Verven wimpers + wenkbrauwen  € 18,00

Lichaamspakking + voetmas. 50 min. € 32,-

 - Prijslijst sauna & beauty-
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