
 

Alcoholische dranken: 
Grolsch flesje    € 2,50 
Grolsch Radler    € 2,50 
Duvel     € 3,80 
witbier, palm    € 2,90 
Drentse biertjes    € 2,90 
(Turfsteker, Blond, Wit) 
wijn, sherry, martini   € 3,00 
rosé      € 3,00 
port      € 3,00 
berenburg, jenever   € 2,60 
diverse likeuren    € 3,40 

 
Vind jij ons leuk? Geef dan een beoordeling via Zoover  

of like ons op Facebook. 

 

                                       

                                    
 

 

Link Zoover.nl                                      Link Facebook 

 
In de kantine en op het terras tijdens 
openingstijden vrije internettoegang via:  
Netwerk: WIFI-KANTINE-01 
Wachtwoord: kantine1 

 

 
  Op de Blauwe Haan 
 

 
 
 
 

Wat heerlijk dat U vakantie heeft.  
U kunt gaan zitten waar u wilt, zowel binnen als 

buiten. Eten afhalen kan ook. 

 
Graag aan de balie binnen bestellen. 
 



 

Warme dranken:  

Koffie (Puro -Max Havelaar)  € 2,00 
koffie verkeerd    € 2,50 
cappuccino     € 2,25 
latte macchiato    € 2,75  
Alle koffie is ook in decafé mogelijk 
thee in div. smaken   € 2,00 
chocolademelk    € 2,35 
portie slagroom    € 0,50 

   
Wat lekkers erbij, mits voorradig:   

appelflap     € 1,50  
appelgebak     € 2,25 
muffin     € 1,75 
gevulde koek    € 1,50 

  
Koude dranken: 

Frisdranken: cassis, cola, cola light, sinas, dubbelfris,  
Rivella, bitterlemon, spa r/g/b € 2,00 
appel-, sinaasappelsap   € 2,30 
Biologische sapjes   € 2,75 
chocolademelk    € 2,35 
melk en karnemelk   € 1,75 
fristi      € 2,35  
ice-tea (met of zonder prik)  € 2,35 
ranja      € 1,20 
 

 

 

 

Uit de keuken: 

pizza Hawaï, Margherita, Spinazie/roomkaas € 7,75 
pannenkoeken: 
naturel, appel of spek     € 5,00 
kaas        € 5,35 
spek/kaas of ham/kaas     € 5,85 
     
poffertjes       € 2,90 
tosti ham en/of kaas     € 2,20 

 
Lekker snacken: Openingstijden, zie deur 
patat       € 2,00 
frikandel/kroket     € 1,60 
rundvlees kroket     € 1,95 
kaassoufflé      € 1,70 
sajoera (pittige groentekroket)   € 1,70 
biologische groente kroket   € 2,00  
bamischijf      € 1,70 
mexicano      € 2,10 
loempia      € 3,10 
portie bitterballen (8 st.)   € 3,10 
broodje krok./frik.    € 2,30 
broodje hamburger speciaal   € 3,10 
mayonaise, curry, ketchup   € 0,30 
pindasaus      € 0,65  
 
Geniet van elk moment! 
 


