
 
 

WIJN 

HUISWIJN LOKAAL  

           glas  fles 

Wit 

Colonjes | Cuvée Circulé | 2019 | Johanniter, Riesèl, Helios, Cabernet Blanc    4,00 22,50 

Fris en zuiver, met citrus, peer, groene kruiden en een fijne mineraliteit en in een fles van gerecycled glas 

Colonjes | Cabernet Blanc | 2016        4,00 22,50 

Intense aroma’s van kruisbessen en paprika, met een frisse smaak met sappige zuren en fijne mineraliteit 

Van Ditshuizen | Zonneklaar | 2018 | Johanniter, Souvignier Gris     4,00 22,50 

Aroma’s van citrus, frisse zoete appels en perzik 

WCG | Onze Witte | 2018 | Johanniter, Souvignier Gris, Cabernet Blanc, Muscaris   4,00 22,50 

Een mooie balans tussen mineraliteit en frisse zuren. Aroma’s van frisse appels, perzik en heidekruiden 

Klein Amerika | Theo’s Witte | 2019 | Cabernet Blanc        4,00 22,50 

Heerlijke frisse tonen van groene appels met een zuivere frisse afdronk    

Klein Amerika | Cabernet Blanc Half Droog | 2018 | Cabernet Blanc    4,00 22,50 

Let op, voor de liefhebber van zoete wijn! Een weelderige zoete wijn met vegetale tonen. 

 

Rosé 

Van Ditshuizen | Zonneklaar | 2017 |  Rosé          4.00 22.50 

Een frisse rosé wijn. Aroma’s van rood fruit zoals bramen en kersen 

 

Rood 

Klein Amerika | Regent Barrique | 2016       4,00 22,50 

Smaakvolle rode wijn met 7 maanden rijping op verschillende houten barriques  

Colonjes | Novatura | 2019 | Spatburgunder       4,50 25,00 

Licht rood fruit, soepel en fris. Een wijn zonder sulfiet! 

 

Alcoholarme wijndrank  

Colonjes | Monaco | 2% alcohol        4,00 21,00 

 

PROEVERIJ LOKALE WIJNEN 

Keuzestress!? Geen probleem! Neem een van onze proeverijtjes. Wij schenken wat lekkers voor je in en geven je gelijk 

wat achtergrond informatie over de wijnen in je glas. Kan jij heerlijk achteroverleunen en lekker ontspannen genieten!  

Iedere proeverij bestaat uit drie verschillende proefglazen met info 

Proeverij lokaal          8,50 

 

HUISWIJN BUITENLAND 

Paul Mas | Sauvignon Blanc (Frankrijk)       3,75 20,50 

Paul Mas | Chardonnay (Frankrijk)        3,75 20,50 

Paul Mas | Cabernet Sauvignon (Frankrijk)       3,75 20,50 

Cielo | Rosé | Pinot Grigio (Italië)        3,75 20,50  



 
 

DRANKEN 

WARME DRANKEN        

Onze koffie komt van Risa Coffee en de thee van Bloesem, onze partners in sociaal ondernemen 

Koffie           2,45 

Espresso           2,45 

Koffie verkeerd          2,60 

Cappuccino          2,60 

Latte Macchiato          2,90 

Doppio           4,40 

Warme Chocolademelk          

 Zonder Slagroom         2.50 

 Met Slagroom         3.00 

Cafeïnevrije koffie          2,45 

Thee | diverse smaken |         2,45 

Verse thee | gember of munt |        2,75 

 

 

 

  

 

SAPPEN 

Deze biologische sappen worden in onze kelder geperst en gebotteld 

Social Juice Appel-Peer of Appel        2,90 

Social Juice  Appel -Aardbei of Appel-Framboos       3,80 

Social Juice Druif          3,50 

 

 

       

  

 

 

 

 

FRISDRANK 

Cola | Cola light | Tonic | Bitter Lemon | Ice Tea | Rivella | Spa Rood    2,50 

Spa Rood 0,75 | Aqua Panna 0,75        5,20 

Mocktail: vlierbloesem | sodawater | munt | citroen      5,00 

Ranja           1,00 

RISA betekent lach in het Spaans; want wie 

wordt er niet vrolijk van lekkere, duurzame 

koffie waar een eerlijke prijs voor is betaald! 

Bloesem is een maatschappelijke 

onderneming van Pluryn. De thee wordt met 

zorg geselecteerd en bestaat uit hele 

theeblaadjes en natuurlijke ingrediënten. 

Social Juice is puur natuurlijk, ongezoet 

sap zonder toevoegingen. Gemaakt van 

mileuvriendelijk geteeld fruit uit de regio 

door mensen voor wie betaald werk niet 

vanzelfsprekend is. 



 
 

BIER 

 

Van de tap 

 

Gulpener bio van de tap         2,80 

D’n Drul Zomer in je bol Witbier met Nieuw-Zeelandse hop     4,00  

 

 

Van de fles 

 

D’n Drul Pracht Lentebok (fles 33cl)        4,50 

D’n Drul Verrassend Blond (fles 33cl)        5,50 

D’n Drul Drulse Dubbel (fles 33cl)        5,50 

D’n Drul Eloy, Black wheat IPA (fles 33cl)       5,50 

Brouwerij Stollenberg Heerlijkheid blond (fles 33cl)      4,50  

Jever Fun, alcoholvrij (fles 50cl)        3,00 

 

 

 

 

 

 

  

In Groesbeek vind je bierbrouwerij D’n Drul 

en Stollenberg. Een eerlijke, eigenzinnige 

en stevige brouwerij, waar mooie bieren 

ontwikkeld en gebrouwen worden die wij 

jullie graag laten proeven! 

 



 
 

HAPPEN 

 

LEKKER BIJ DE KOFFIE! 

 

Appeltaart van de Buurtmarkt  

 Zonder slagroom         3,00 

 Met slagroom         3,50 

 

 

LUNCH  wij serveren lunch tussen 11.00 en 16.30 uur 

 

Wijnbouwcentrum lunch special 

Soep van de dag, broodje naar keuze en een (bijpassend) glas Groesbeekse wijn   15,00 

 

Soep 

Soep van de dag | panbrood | roomboter       4,50 

Huisgemaakte tomatensoep | panbrood | roomboter  √      4,50 

 

Tosti | keuze uit oerbrood of maisbrood | 

Kaas | tomatenketchup √         3,75 

Ham | kaas | tomatenketchup        4,00 

Geitenkaas | pesto  √          4,75 

 

 

 

 

Broodjes | van Streekbakker Jorrit | wit of meergranen 

 

Broodje van het moment                                                                                                                          6,95 

 Ω wijntip: Van Ditshuizen – Zonneklaar Rood        

Geitenkaas van ’t Ketelbos | pestodressing | gegrilde paprika | sla  √    7,25 

Ω wijntip: Colonjes – Knapse Witte 

Oude kaas | mosterdmayo | walnoten | sla | komkommer  √     6,75 

Ω wijntip: Colonjes - Novatura 

Hummus | zongedroogde tomaatjes | gegrilde paprika | sla  √     6,75 

 Ω wijntip: Wijnboerencollectief Groesbeek - Onze Witte 

Tonijnsalade | kappertjes | sla | komkommer       7,25 

Ω wijntip: Colonjes – Cuvée Circulé 

 

    

 

 

Streekbakker Jorrit bakt op ambachtelijke 

wijze natuurlijke en pure desem broden van 

biologisch graan uit Nederland. 



 
 

 

Salade 

 

       

Salade Ketelbos 

Geitenkaas van ’t Ketelbos | sla | komkommer | rode ui | gegrilde 

paprika | walnoten |  

honing-mosterddressing | panbrood | roomboter  √ 

       9,50 

 

 

 

Wijnboeren salade 

Gerookte Betsy kip | druiven | gemengde sla| komkommer | geroosterde  

pompoenpitten| huisgemaakte druiven dressing | panbrood | roomboter                                   

10,50  

 

 

Kinderlunch 

 

Twee maisboterhammen met roomboter en twee soorten beleg naar keuze met een glaasje limonade 

Keuzemogelijkheden: ham | kaas | jam | chocopasta | vruchtenhagelslag     4,00 

 

 

 

BORRELHAPPEN 

 

Olijven  | Griekse knoflookolijven        3,50 

 

Zoutjes            2,00 

 

Broodplankje  | Panbrood van Bakker Oomen | aioli | pesto | olijfolie    6,50 

     

Groesbeeks Kaasplankje  | Belegen kaas | geitenkaas | oude kaas    8,50 

 

Lokaal vleesplankje | Droge metworst | Coburger ham | Grillworst uit de Ooij   8,50 

 

Kaas/vlees plankje  | Lokale kazen | vleeswaren uit de Ooij |     12,50 

 

Borrelplank  | Een combinatie van al onze happen op één grote plank    15,00 

        

Geitenboerderij ’t Ketelbos in Groesbeek is de 

biologische zorgboerderij van Bas en Lotte. Samen 

met hun medewerkers geven ze de geiten een fijn 

leven en maken ze een kwalitatief hoogstaand, 

heerlijk en duurzaam geproduceerd product.  

 

Betsy kip is niet zomaar een kippetje maar 

een echte Groesbeekse buiten kip met een 

natuurlijk leven. Dat proef je! 

 



 
 

 

ALLERGENENLIJST 

 

Appeltaart van de Buurtmarkt  

Zonder slagroom         

Met slagroom         

 

LUNCH   

  

Soep 

Soep van de dag | panbrood | roomboter (vraag onze bediening naar de allergenen)  

Huisgemaakte tomatensoep | panbrood | roomboter  √     

 

Tosti | keuze uit oerbrood of maisbrood  

Kaas | tomatenketchup √        

Ham | kaas | tomatenketchup       

Geitenkaas | pesto  √         

 

Broodjes | van Streekbakker Jorrit | keuze tussen een licht of donker broodje | 

Geitenkaas van ’t Ketelbos | pestodressing | gegrilde paprika | sla  √   

Oude kaas | mosterdmayo | sla | komkommer  √     

Hummus | zongedroogde tomaatjes | gegrilde paprika | sla  √    

Tonijnsalade | kappertjes | sla | komkommer      

 

 

 



 
 

Salades 

 

Wijnboeren salade 

Gerookte Betsy’s kip| druiven| waterkers| sla| komkommer| geroosterde zonnebloempitten| rode wijn azijn dressing| 

panbrood | roomboter        

 

Salade Ketelbos 

 

Geitenkaas van ’t Ketelbos | sla | komkommer | rode ui | gegrilde paprika | walnoten |  

honing-mosterddressing | panbrood | roomboter  √     

 

 

Kinderlunch 

 

Twee boterhammen met roomboter en twee soorten beleg naar keuze met een glaasje limonade 

Keuzemogelijkheden: ham | kaas | jam | chocopasta | vruchtenhagelslag   

 

 

BORRELHAPPEN       

Zoutjes           

Broodplankje  | Panbrood van Bakker Oomen | aioli | pesto | olijfolie   

Groesbeeks Kaasplankje  | Belegen kaas | geitenkaas | oude kaas   

Lokaal vleesplankje  | Hausmacher | coburger ham | gerookte kip    

Kaas/vlees plankje  | Lokale kazen | vleeswaren uit de Ooij    

Borrelplank  | Een combinatie van al onze happen op één grote plank   


