
ARRANGEMENTEN

KOFFIE- EN THEE ARRANGEMENT
Dit arrangement is inclusief onbeperkt koffie en thee, prijs p.p. € 5,45

BORRELARRANGEMENT
Inclusief diverse soorten frisdrank, jus d’orange, bier en wijn, koffie en thee naar behoefte, prijs p.p. € 9,70

Al onze arrangementen zijn gebaseerd op een verblijf van één uur in een van onze gastenkamers.
Bij verlenging van het verblijf in de gastenkamer worden extra drankjes op nacalculatie berekend. 

WARME DRANKEN

KOFFIE
Koffie (J.J. Darboven) per consumptie € 2,80
DIVERSE THEESOORTEN
Earl Grey , Bosvruchten, Groene thee, Groene thee citroen, Rooibos vanille, Rooibos pure,
Darjeeling royal, Kruidenthee per consumptie € 2,80

Alle bovenstaande warme dranken zitten bij een drankenarrangement standaard inbegrepen.

FRISDRANKEN

Cola cola, Coca cola Zero, Tonic, Appelsap, Ice tea met prik, Ice tea zonder prik, Fanta Cassis, Fanta Orange, 
Chocomel, Fristi, Rivella, Jus’d Orange, Chaudfontaine still, Chaudfontaine sparkling per consumptie € 2,95

Alle bovenstaande frisdranken zitten bij een drankenarrangement standaard inbegrepen.

BIEREN

Grolsch bier  
Grolsch 0%  
Radler (zomer/lente)  
Bockbier (herfst/winter) per consumptie € 4,15 

Bij een arrangement zijn alle bovenstaande bieren inbegrepen. Voor seizoenbieren geldt: zolang de voorraad strekt.

BINNENLANDS GEDISTILLEERDE DRANKEN

Jenever  
Berenburg  
Vieux per consumptie € 3,90

Alle bovenstaande Binnenlands gedistilleerde dranken zitten bij een drankenarrangement standaard inbegrepen.

BUITENLANDS GEDISTILLEERDE DRANKEN 

Malibu  
Johnny Walker (red label)  
Gin  
Bacardi  
Jägermeister  per consumptie € 4,85

Bij de keuze om bij een drankenarrangement bovenstaande dranken te serveren zullen deze volledig worden doorberekend.



HUISWIJNEN, PER GLAS TE BESTELLEN

CHEVAL 
Les Vignobles Foncalieu is een vereniging van coöperaties verankerd in het hart van de Languedoc. Sinds 2007 zet zij zich in 
voor duurzame ontwikkeling met als doel: de kwaliteit van het product, respect voor het terroir en nieuwe knowhow.
CHEVAL IMPERIAL SAUVIGNON PAYS D’OC (WIT)
Frisse, droge witte wijn met aroma’s van limoen, mango en lychee. Medium zuurgraad en medium afdronk.
Druif: Sauvignon Blanc. Land + Regio: Frankrijk, Languedoc. per glas € 4,50
CHEVAL GRENACHE ROSE PAYS D’OC IMPERIAL (ROSE)
Frisse, zachte rose wijn met aroma’s van bosbessen, zwarte bes en aardbei. Medium zuurgraad en medium afdronk.
Druif: Grenache. Land + Regio: Frankrijk, Languedoc. per glas € 4,50
CHEVAL IMPERIAL MERLOT PAYS D’OC  (ROOD)
Fruitige, zachte wijn met aroma’s van zwarte bessen, zwarte kers en wilde aardbei. Medium zuurgraad en medium afdronk.
Druif: Merlot. Land + Regio: Frankrijk, Languedoc. per glas € 4,50

JOHANNES EGBERTS

JOHANNES EGBERTS SPATLESE (WIT)
Zoete, zachte, fruitige witte wijn met aroma’s van perzik, peer en vlierbloesem.
Druif: Riesling. Land + Regio: Duitsland, Pfalz. per glas € 4,50

Bij de keuze van een drankenarrangement zitten bovenstaande wijnen inbegrepen.

WIJNEN PER FLES TE BESTELLEN 

DÜRNBERG

Gecertificeerd duurzaam en veganistisch ondernemen staat bij wijnmakerij Dürnberg hoog in het vaandel. Men besteedt veel 
aandacht aan een goede CO2-balans en zelfvoorziening op gebied van energie is een streven. Daarnaast wordt regenwater 
opgevangen, opgeslagen en hergebruikt bij het irrigeren van de wijngaard.

DÜRNBERG GRÜNER VELTLINER FALKENSTEIN (WIT)
Frisse wijn met fijne zuurgraad en aroma’s van groene appel en citrus. Deze witte wijn is mineralig met een kenmerkend 
pepertje in de afdronk. Druif: Grüner Veltliner. Land + Regio: Oostenrijk, Niederösterreich. per fles € 37,80
DÜRNBERG FALKENSTEIN ZWEIGELT (ROOD)
Medium rode wijn met aroma’s van morello kers en fijne kruiden. 6 Maand rijping op grote houten vaten wat resulteert in 
zachte tannine. Druif: Zweigelt. Land + Regio: Oostenrijk, Niederösterreich. per fles € 37,80

Bovenstaande wijnen zijn ook te combineren met een drankenarrangement, hiervoor rekenen wij een meerprijs van € 1,85 per 
persoon. 

WIJNGAARD HOF VAN TWENTE

Wijngaard Hof van Twente maakt een regionaal product, uit onze ‘achtertuin’ zogezegd. Goede wijn hoeft niet van ver te 
komen, met als bijkomend voordeel een veel betere foodprint. Het wijnbedrijf betrekt zoveel mogelijk regionale producenten 
en cateraars bij de productie en de wijnproeverijen. Hof van Twente biedt, naast reguliere arbeidsplekken, ook activering en 
dagbesteding aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en is een gekwalificeerde zorgboerderij. Op energiegebied worden 
zonne-energie en een warmtepomp ingezet. 

TWENTEWIJN SUETERIE WIT
Volle, toegankelijke en fruitige witte wijn met aroma’s van passievrucht, limoen en groene appel. 
Druif: Johanniter & Solaris. Land + Regio: Nederland, Twente.  per fles € 39,85
TWENTEWIJN SUETERIE ROSÉ
Volle, toegankelijke, zachte rosé wijn met aroma’s van zomerfruit zoals aardbei, framboos en bes.
Druif: Regent & Pinotin. Land + Regio: Nederland, Twente.  per fles € 39,85
TWENTEWIJN SUETERIE ROOD
Volle, toegankelijke, zachte rode wijn met aroma’s van kersen en framboos. Licht kruidig met duidelijke  
vanille toon door 10 maand rijping op hout.
Druif: Regent & Pinotin & Rondo. Land + Regio: Nederland, Twente.  per fles € 39,85

Bovenstaande wijnen zijn ook te combineren met een drankenarrangement. Meerprijs van € 2,05 per persoon. 



MOUSSERENDE WIJN: MIONETTO

In het hart van het wijngebied Valdobbiadene cultiveert Mionetto al meer dan een eeuw zijn wijnen. Valdobbiadene staat 
bekend als het herkomstgebied van uitstekende Prosecco. Minonetto is in de loop van de tijd één van de juwelen van deze 
regio geworden. 

MIONETTO PROSECCO DOC FRIZZANTE
Frisse droge prosecco met aroma’s van citrus, appel, perzik en licht aanhoudende.
Druif: Glera. Land + Regio: Italie, Veneto. per glas € 5,20
TORRES, NATUREO MUSCAT, ALCOHOLVRIJ
Zachte, smaakvolle, witte mousserende cava uit Spanje met aroma’s van muskaat druiven, perzik en citroen.
Druif: Verdejo. per glas € 5,20

PIPER HEIDSIECK BRUT

Champagnes van het huis Piper-Heidsieck zijn elegant en toegankelijk. Piper Heidsick Brut is een klassieke, gestructureerde, 
volle en fruitige champagne. 

PIPER HEIDSIECK BRUT
Zachte mousserende champagne met aroma’s van peer en appel. Deze champagne heeft een fijne bubbel en wat brioche 
en anijs in de afdronk.
Druif: Pinot Noir & Pinot Meunier & Chardonnay. Land + Regio: Frankrijk, Champagne. per fles € 78,75
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