
 

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. Dan kan 

jij heerlijk achteroverleunen en lekker ontspannen genieten van 3 proefglaasjes wijn! 
             9,50 pp 

WIJNEN LOKAAL           

Wit             

 

Knapse Witte | Colonjes | 2021 |  Riesèl, Helios       4,75 27,00 
Fris, soepel en zuiver, met citrus, peer en groene kruiden       

Cuvee Circulé | Colonjes | 2021 |  Cabernet Blanc, Muscaris, Riesèl, Helios    4,75 27,00 
Mooie balans tussen frisheid en mineraliteit, met aroma’s van citrus, meloen en perzik 

Johanitter | Holdeurn | 2020 | Johanniter       4,75 27,00 
Fruitig, fris en toegankelijk 

Theo’s Witte | Klein Amerika | 2021 | Cabernet Blanc      4,75 27,00 
Frisse zuren met een aroma van groene asperges en groene paprika 

Gruusbèks wit | De Plack | 2021 | Helios, Johanniter        27,00 
Fris, aromatisch met tonen van appel en tropisch fruit 
Zonneklaar | 2021 | Van Ditshuizen | Souvignier Gris, Johanniter                                                                      27,00 
Frisse halfdroge wijn met aroma’s van citrus, frisse zoete appels en perzik 

 

Rosé 
Rosé Frederique | Colonjes | 2021 | Cabernet Colonjes, Regent     4,75 27,00 
Fris, sappig en zuiver met tonen van aardbei en framboos 

Rosé | Klein Amerika | 2020 | Cabernet Colonjes        27,00 
Een fruitige rosé met een aroma van kersen en frambozen 

 

Rood            

Cuvee Colonjes | Colonjes | 2017 | Regent, Cabernet Cortis en Cabernet Colonjes   4,75 27,00 
Licht rood, soepel en fris. Overheersend veel klein rood bessenfruit met een lichte kruidigheid 

Regent Barrique | Klein Amerika | 2020 | Regent      4,75        27,00 
Soepele gangbare rode wijn met lichte houttoets 
 

 

Mousserend   Rosé         
Belle de Colonjes | Colonjes  | Brut                                      39,50 
Fris mousserend met tonen van crèmige brioche, gemaakt op traditionele wijze 

     
BUITENLANDSE WIJNEN         

Wit | Paul Mas | Chardonnay Reserve | 2020       4,75        27,00 

Rosé | Rosapasso | Veneto, Italië | 2021                       27,00 

Rood | Paul Mas | Merlot / Cabernet Sauvignon | vignes de Nicole | 2020    4,75        27,00 

Zoet Wit | Von Steffen Spätlese | Riesling | 2021       4,00       20,00 

 

 



 

Het Theezaakje schenkt jou graag een beetje 

vrolijkheid! Wist je dat je met het drinken van hun thee een 

leuke werkplek creëert voor mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt? En het is ook nog eens biologisch! 

 

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        

Koffie van Coffyn 

Koffie           2,75 

Espresso           2,75 

Koffie Verkeerd          2,95 

Cappuccino          2,95 

Latte Macchiato          3,30 

Dubbele Espresso          3,50 

Warme Chocomel          2,95 

Al onze koffie varianten zijn cafeïnevrij te bestellen 

 

 

Thee van het Theezaakje          2,75 

Zwarte thee | Engelse melange  

Rooibos | Puur 

Namasthee | Kaneel, Gember, Kruidnagel, Kardemom, Peper 

Tea Rex | Anijs | Venkel | Kaneel | Brandnetel 

Forest fruit | Appel, hibiscus, sinaasappelschil, bramenblad en frambozen 

Hoppathee | Groene thee | Citroengras | Appel | Maté 

Decollethee | Witte Thee | Jasmijn | Rozenblaadjes 

 

Verse thee | gember of munt |        3,30 

 

LEKKER BIJ DE KOFFIE! 

Appeltaart van de Buurtmarkt        4,50 
Met slagroom         4,95 

 

 

 

 

 

 

SAPPEN 

Deze biologische sappen worden in onze kelder geperst en gebotteld 

Social Juice Appel of Appel-Peer        3,25 

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  

Ranja           1,00 

            



 

Het Bakkerscafé is specialist in het bakken 

van fantastisch biologisch brood en biedt 

een stimulerende werkplek voor een zeer 

divers team.  

Betsy’s kip is niet zomaar een kippetje, 

maar een echte Groesbeekse buitenkip met 

een natuurlijk leven. En dat proef je! 

 

LUNCH 

Wij serveren lunch tussen 12.00 en 17.00 uur 

 

WIJNBOUWCENTRUM LUNCH SPECIAL       17,50 

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

SOEPEN  geserveerd met focaccia       5,95 
Soep van de dag       

Tomatensoep  √       
  

TOSTI’S   gemaakt van dik gesneden desem brood 
Ham | kaas | ketchup         5,00 

Geitenkaas | vijgenchutney  √         5,,25 

 

SANDWICHES   brood van Het Bakkerscafé 
Geitenkaas van ’t Ketelbos | lauwwarm  | honing | walnoot | gebakken spekjes | tijm | sla    9.25 

 wijntip: Cuvee Circulé | Colonjes 

Oude kaas | walnoten | sla | appelstroop | yoghurtmayonaise  √     9.25 

 wijntip: Regent Barrique | Klein Amerika 

Serranoham | truffelmayonaise | parmezaanse kaas | oven gedroogde tomaat | sla |   9.00 

 wijntip: Cuvee Colonjes | Colonjes 

Tonijnsalade | kappertjes | cornichons | zoetzure rode ui | sla |     9.00 

 wijntip: Knapse witte | Colonjes 

Quiche | Ricotta spinazie & mediterraanse quiche geserveerd met kleine salade  √   11,25 
 Wijntip: Cuvee Circulé | Colonjes 

Kipstoofpotje | Kippendij | Champignon | rode ui | paprika | Cuvee Colonjes | room | sla   11.25 

 wijntip: Cuvee Colonjes | Colonjes 

 
 

KINDERLUNCH          5,00 

Twee boterhammen met roomboter, twee soorten beleg naar keuze en een glaasje limonade 
Keuzemogelijkheden beleg: ham | kaas | jam | chocopasta | vruchtenhagelslag  
 

SALADES geserveerd met foccacia        

Salade van de wijnboer     13,95 

Gerookte Betsy’s kip | druiven | gemengde sla | komkommer | rode ui |  

kappertjes | geroosterde zonnebloempitten | witte wijn dressing  
    

 

Salade Ketelbos  √     13,95 
Geitenkaas van ’t Ketelbos | gemengde sla | komkommer | rode ui | gegrilde paprika |  

walnoten | honing-mosterddressing       

 

      √ = vegetarisch 

  



 

BIER & BORRELHAPPEN 

BIER 

Van de tap 

Gulpener pilsner van de tap         2,80 

D’n Drul Eigenweizen | Weizen | 5.1%        4,50 

 

Op fles 

D’n Drul | Geheim van de Smid | American Pale Ale | 6%      5,50 

D’n Drul Pracht | lentebok | 6,5%        5,50 

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

D’n Drul Verrassend 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          4,50 

 

Zoutjes            3,25 

 

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

 

Nederlands Kaasplankje  | Belegen kaas | geitenkaas | oude kaas     9,25 

 

Worstplankje | Diverse gesneden lokale en buitenlandse worst en vleeswaren   9,25 

 

Borrelplank  | Een combinatie van bovenstaande borrelhappen op één grote plank    16,50 
 

Camembert | portstroop | stokbrood | Brood van Het Bakkerscafé    15.00 
 

Bitterballen uit de oven | 8 stuks | Grove mosterd      9,75 
 

 

 

 

 

In Groesbeek vind je onder andere bierbrouwerijen D’n Drul en Stollenberg. Eerlijke en 

eigenzinnige brouwerijen waar mooie bieren ontwikkeld en gebrouwen worden die wij jullie graag 

laten proeven! 

 

in Groesbeek staat de biologische zorgboerderij Geitenboerderij ’t Ketelbos 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.  

 


