
(Huiskamer) komt u aan 
de bar 

bestellen?
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Koff ie
menu

Thee
Thee 
ook biologische yogi tea
  
Verse muntthee met honing

Iets lekkers erbij?
Op de bar 

presenteren we al het 
lekkers voor bij de koffi e!

Thee 
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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 

Warme cholademelk
   portie slagroom   

Wij gebruiken 
biologische melk

Open ingst ijden
Vanaf april tot september is de Huis-
kamer in de weekenden en vakanties 

geopend. met altijd een middagsluiting.

Zie voor de actuele openingstijden de 
informatiborden 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) 
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.)

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

Extra portie toevoegen?  

Bitterballen     
Vega bitterballen    

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

Pils  

Blond 
Olde witte
Turfsteker

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


