
 

WIJN 

PROEVERIJ LOKALE WIJNEN 

Wil je verschillende lokale wijnen proberen? Kies voor onze proeverij!  

Wij schenken verschillende wijnen voor je in en geven je gelijk achtergrondinformatie over de wijnen in je glas. Kan jij 

heerlijk achteroverleunen en lekker ontspannen genieten!  
 

Proeverij lokaal; 3 proefglazen met informatie         9,50 pp 

  

WIJNEN LOKAAL 
 

Wit            
            4,50 24,50 

Zonneklaar | Colonjes | 2020 | Johanniter, Souvignier Gris       
Soepel en rond met aroma’s van citrus, frisse zoete appels en perzik 

Sol | Holdeurn | 2020 | Cabernet Blanc, Johanniter        
Aromatisch met vegetale tonen, groene appels en paprika  
Johanniter | Holdeurn | 2019 | Johanniter 
Fruitig, fris en toegankelijk 

Cabernet Blanc Half Droog | Klein Amerika | 2018 | Cabernet Blanc      
Let op, voor de liefhebber van zoete wijn! Een weelderige zoete wijn  
 
 

Rood           4,50 24,50 

Regent | Colonjes | 2018 | Regent   
Robuust met zwart fruit en een mooi kruidenboeket 
Regent Barrique | Klein Amerika | 2019 | Regent         
Ronde smaakvolle rode wijn met tonen van zwart fruit en zwarte peper 
 
 

Alcoholarme wijndrank   Wit | Rood      4,00 22,50 

Monaco | Colonjes | 2% alcohol   
 
 

Mousserend   Wit | Rosé       34,50 
Belle de Colonjes | Colonjes  | Brut         
Fris mousserend met tonen van crèmige brioche, gemaakt op traditionele wijze 
 

NOVATURA WIJNEN  Met natuurlijke sulfiet vervanger    4,75 25,50 
 

Sauvignon Blanc | Wit 
Merlot | Rood 

Pinot Noir | Rood         

     

BUITENLANDSE WIJNEN         4,75 25,50 

Cielo | Rosé | Pinot Grigio Blush 

  



 

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 milieuvriendelijk geteeld fruit uit de regio door 

mensen voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is. 

Coffyn is een maatschappelijke onderneming 

van Pluryn. Wij hebben de lekkerste koffiebonen 

uitgekozen voor jouw koffie: “Colombia” WARME DRANKEN, TAART & FRIS 

WARME DRANKEN        

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

Koffie           2,50 

Espresso           2,50 

Koffie Verkeerd          2,75 

Cappuccino          2,75 

Latte Macchiato          3,00 

Dubbele Espresso          4,25 

Warme Chocolademelk         2.75 

 Met slagroom         3.25 

Thee van Bloesem | earl grey | green mint | rooibos | citroengras | sterrenmunt | jasmijn  2,50 

Verse thee | gember of munt |        2,75 

Al onze koffie varianten zijn cafeïnevrij te bestellen 
 

Waerme wien (gluhwein)         3,50 

      

 

 

  

 

LEKKER BIJ DE KOFFIE! 
Appeltaart van de Buurtmarkt        3,75 

Met slagroom         4,25 

Cake van de dag          2,50 

 

 

 

 

 

 

 

SAPPEN 

Deze biologische sappen worden in onze kelder geperst en gebotteld 

Social Juice Appel of Appel-Peer        3,00 

Social Juice Appel-Framboos of Appel-Aardbei       3,75 

 

FRISDRANK 

Cola | Cola zero | Rivella | Tonic | Bitter Lemon | Ice Tea | Ice Tea Green | Fanta | Ginger Ale | Spa Rood 2,75 

Spa Rood | Spa Blauw 0,75 ltr.        5,25 

Ranja           1,00 
 

 

 

 



 

Het Bakkerscafé is specialist in het bakken 

van fantastisch biologisch brood en biedt 

een stimulerende werkplek voor een zeer 

divers team.  

LUNCH 

Wij serveren lunch tussen 12.00 en 17.00 uur 

 

WIJNBOUWCENTRUM LUNCH SPECIAL       16,50 

Soep van de dag + Sandwich naar keuze + Glas Groesbeekse wijn      
 

SOEPEN geserveerd met desembrood       5,00 
Soep van de dag       

Tomatensoep  √       
  

WARME LUNCH gemaakt van dik gesneden desem brood 
Tosti | ham | kaas | piccalilly        4,00 

Sandwich warme geitenkaas | vijgenchutney | honing | walnoten  √     8,25 

Quiche | twee soorten hartige taart | groene salade  √      8,25 

Groesbeeks runderstoofpotje | wortel | zilverui | champignons | rode wijn | stokbrood  12,50 

           

 

KOUDE SANDWICHES  gemaakt van brood van Het Bakkerscafé 
Oude kaas | walnoten | sla | appelstroop  √       7,50 

 wijntip: Zonneklaar | Colonjes 

Hummus | linzen | rode kool | kimchi  √        7,50 

 wijntip: Johanniter | Holdeurn 

Tonijnsalade | rode ui in zoetzuur | kappertjes | cornichons | sla     8,00 

 wijntip: Zonneklaar | Colonjes 

Serranoham | yoghurtsaus | zuring | sla        8,25 

 wijntip: Regent | Colonjes 
 

SALADE          

Winterse salade ook √ mogelijk        12,50 

Gemengde salade | gebakken spekjes | rode kool | champignons | 
linzen | feta | Colonjes wittewijn-dressing | geserveerd met desembrood   

 

 

KINDERLUNCH          4,00 

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

Keuzemogelijkheden beleg: ham | kaas | jam | chocopasta | vruchtenhagelslag  

 

 

      
 

      √ = vegetarisch 

 

 

  



 

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 heerlijk, kwalitatief hoogstaand en 

duurzaam geproduceerd product.  

 

BIER & BORRELHAPPEN 

BIER 

Van de tap 

Pilsner van de tap          2,80 

Speciaalbier van de tap         4,00 

 

Van de fles 

D’n Drul Drulse Dubbel | dubbel | 6,8%       5.50 

D’n Drul Verassend Blond | tripel | 8,5%       5,50 

Radler | 2,0%          3,50 

Radler alcoholvrij | 0,0%          3,50 

Jever Fun | 0,3%           3,00 

 

 

 

 

 

BORRELHAPPEN 

Olijven  | Knoflook | olie          3,50 
 

Zoutjes            2,00 

 

Broodplankje  | Brood van Het Bakkerscafé | huisgemaakte dips      6,50 

 

Groesbeekse Kaasplank  | Belegen kaas | geitenkaas | oude kaas     8,50 

 

Groesbeekse Worstplank | Diverse gesneden lokale worst en vleeswaren    8,50 

 

Falafelplankje | Falafel | naanbrood | tzatziki | rode ui in zoetzuur     9,50 
 

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

 

 
 

 

 

 

 

In Groesbeek vind je onder andere bierbrouwerij D’n Drul. Een eerlijke en eigenzinnige brouwerij 

waar mooie bieren ontwikkeld en gebrouwen worden die wij jullie graag laten proeven! 

 


