
(Huiskamer) komt u aan 
de bar 

bestellen?
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Koff ie
menu

Thee
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ook biologische yogi tea
  
Verse muntthee met honing

Iets lekkers erbij?
Op de bar 

presenteren we al het 
lekkers voor bij de koffi e!
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Fairtrade
Wist u dat wij fairtrade koffi e van Max 
Havelaar schenken? Fairtrade helpt 

boeren en arbeiders in ontwikkelings-
landen een betere plek te verwerven 
in de handelsketen, zodat ze kunnen 

leven van hun werk en kunnen 
investeren in een duurzame toekomst. 
Alle koffi e is ook in decafé mogelijk!

Koffi e   
Koffi e verkeerd*  
Cappucino*
Espresso
Latte machiato* 
  
*ook mogelijk met haverdrink 

Huisgemaakte ijskoffi e  
Warme cholademelk
   portie slagroom   

€2,40
€2,60
€2,60
€2,40
€3,30

€0,50

€3,50
€2,65
€0,50    

€2,40

€3,00

€2,40

Wij gebruiken 
biologische melk

Open ingst ijden
Zie voor de actuele openingstijden de 

informatieborden op de camping.

k o f f i e



vanaf 15.00 bent 
u van harte 
welkom om 
gezellig te 

komen borrelen 
in de huiskamer!

Cola 
   zero 
Sinas, Casis, Ginger Ale
Tonic, Bitter Lemon, Rivella
Ice tea
    regular (met prik) 
   green (zonder prik) 
   huisgemaakt (bio)
Fristi, Chocomel  
Spa
   blauw, groen, rood 
Ranja   
Karnemelk, melk (bio)
Fles water (eigen bron)

Koude dranken

Borrelen op z'n Drents! (tot 17.30uur) 

Drents Borrelplankje (vanaf 2 pers.) €5,00p.p.

u kiest 3 ingrediënten:
stokbrood met kruidenboter / kaasje / 
nootjes /olijven / droge worst / nacho’s

Extra portie toevoegen?  €2,00

Bitterballen     €3,50
Vega bitterballen    €3,50

Sapjes
Sinaasappelsap
Appelsap
Biologische schulp sapjes
    appel-vlierbessen 
    aardbeien 

Probeer ook eens een Drents biertje!

ALCOHOL ISCH
Bier       
      grolsch van de tap
      duvel 
      witbier, palm
     radler 2.0        
0.0
     grolsch radler 
     grolsch 
Wijn
      rood, wit, rosé      
Berenburg, Jenever
Diverse likeuren

€2,40
€2,40
€2,40
€2,40

€2,65
€2,65
€3,00
€2,65

€2,40       
€1,20
€1,90
€2,00

€2,60
€2,60

€3,10
€3,10

€2,30
€4,40
€3,30
€2,85

€2,85
€2,85
€3,60

€3,00
€3,85

Pils  €2,85

Blond  €3,30

Olde witte €3,30

Turfsteker €3,30

De Drentsche Schans 
bieren zijn 

gebrouwen van graan 
afkomstig van akker-

bouwbedrijf Ten Hool, 
geteeld op 

Drentse zandgronden, 
traceerbaar tot op de 

akker.

D r ents  b i er

B o r r e l e n

   
Fristi, Chocomel  
Spa
   blauw, groen, rood 
Ranja   
   blauw, groen, rood 
Ranja   
   blauw, groen, rood 

Karnemelk, melk
Fles water



S n a c k s

Elke dinsdag, 
woensdag, 

donderdag en 
zaterdag is de 
snackkeuken 
open tussen 

17.00 - 19.30 uur.

patat
Patat   
      mayonaise, curry of ketchup
      pindasaus   
Patat speciaal  
      mayonaise, curry en ui
Patat oorlog 
      pindasaus, mayonaise

Over de huiskamer
De huiskamer en de terrassen van 

de Blauwe Haan zijn rook- en 
wifi -vrije ontmoetingsplekken. Even 

lekker bijkomen, een mooi 
tijdschrift lezen of gezellig samen 
een spelletje doen. U bent van 

harte welkom om te komen 
ontspannen!

€1,80
€2,50
€2,25

€2,20
€2,15
€1,90
€2,00
€1,90
€3,50
€3,50     
   
€2,75
€2,50
€3,40

pa nnenkoeken & 
Poffertjes

Pannenkoek  
     naturel
     kaas
     spek
     appel
     kaas/spek

        
Portie poffertjes
      

€5,50
€6,00
€5,50
€5,50
€6,40

€3,20

€2,30
€0,35
€0,70
€3,10

€3,00

Snacks
Frikandel      
      speciaal
      vega 
Kroket
      biologische groentekroket 
      rundvlees 
Kaassoufl e    
Bamischijf  
Sajoera    
Portie bitterballen (8stuks)

      vega 
Broodje
     kroket  
     frikandel  
     hamburger speciaal



p i z z a  &  v e l d k e u k e n

veldkeuken

Op vrijdagavond gaat de oven aan en bereidt pizzachef 
Evert-Jan tussen 17.00 en 19.30 de lekkerste pizza voor u. 
Zoek een plekje op het terras en laat u bedienen tijdens deze 
  volledig verzorgde avond. Meer informatie vind u op het 
    informatiebord. Let op! Voor deze avond   
    moet je je opgeven bij de receptie,    
    VOL=VOL 

Zoek een plekje op het terras en laat u bedienen tijdens deze 
  volledig verzorgde avond. Meer informatie vind u op het 
    informatiebord. 
    moet je je opgeven bij de receptie,    
    VOL=VOL 
p i z z a

Ook op zaterdagavond wordt de oven warm gestookt, op 
deze avond mag u, uw zelf gemaakte of (gekochte (diepvries) 
pizza) voor slechts €1 (voor het goede doel) door ons de 
oven in laten schuiven. Lees goed de instructies en informatie 
die onder andere staat aangeplakt bij de pizza-oven.

Het kan druk zijn op het terras en in de huiskamer, houd rekening  
met elkaar. Wij wensen u een fi jne tijd op de camping!

De veldkeuken prinses komt tijdens het hoogseizoen iedere 
zondagavond vanuit een originele leger veldkeuken voor 
u koken. Bij de veldkeuken prinses gaat er alleen in wat er in 
hoort, dus alles puur natuur. Meer informatie over deze avond 
vindt u op het informatiebord.

Let op! Voor deze avond moet je je opgeven bij de 
receptie, VOL=VOL. 

    
www.develdkeukenprinses.nl

Zoek een plekje op het terras en laat u bedienen tijdens deze 

Het kan druk zijn op het terras en in de huiskamer, houd rekening  

Let op! Voor deze avond moet je je opgeven bij de 


