
 

 

    
Koffie  2.25 

Koffie verkeerd  2.50 

Caffeïnevrije koffie  2.50 

Cappuccino  2.50 

Latte macchiato  3.50 

Diverse soorten thee  2.25 

(Biologisch & Fairtrade )        

Biologische melk of karnemelk  2.25 

Espresso  2.40 

Speciale Koffie  5.90 

(Irish-French-Spanish)   

Diverse frisdranken  2.50 

Mineraal-water  2.35 

Ice-tea Green  2.50      

Verse sinaasappelsap  3.50 

Flesje vruchtensap  2.95 

Huiswijn, rood, wit, rosé  4.25 

 

3.50 

              

Gulpener  bier v/d tap  2.50 

Flesje Malt / Radler  3.50 

Speciaal – bieren vanaf:  3.50 

  

 

Diverse Jenevers vanaf:  2.50 

Port: Ruby, Wit of Tawny  3.75 

Sherry: dry of medium dry  3.75 

Jägermeister  3.50 

Drentse kruidenbitter  3.50 

Whisky’s vanaf:  5.00 

Buitenlandse likeuren vanaf:  4.75 

Diverse cognacs vanaf:  4.75 
 

Wij kiezen bewust voor samenwerking met de 

Balloo-hoeve uit Balloo voor het rundvlees en 

Kaasmakerij Karwij uit Rolde waar op 

ambachtelijke wijze de zuivelproducten 

geproduceerd worden. 
 

Voor onze lunchgerechten gebruiken we het speciaal 

voor ons door echte Bakker Pots uit Rolde ontwikkeld 

desem-/ meergranenbrood, wat we dagelijks vers 

afbakken. 

Voor onze openingstijden, info & algemene 

voorwaarden verwijzen wij u naar onze website:  

www.hotelerkelens.nl.  
 

 

 

 
Welkom bij Boutique Hotel & Restaurant Erkelens! 

een kleinschalig, zelfstandig bedrijf met een 

eigenzinnig karakter. 
Dit uit zich in keuzes wat betreft het gebruik  

van zoveel mogelijk producten uit de streek, 

openingstijden en inrichting. 

 

 

     Vanaf 8 personen rekenen we graag per groep af. 

 

 

http://www.hotelerkelens.nl/


 

    Geserveerd met Drents boerenlandbrood;  

 

  5,95 

    Gebonden waterkers-soep met fris zure Granny  

    Smith appel en gerookte zalm-snippers 

    (kan ook zonder zalm-snippers)    

  4,95      

Heldere bouillon met fijne soepgroenten en 

draadjesvlees  

 

5,95 

Naar eigen recept bereide traditionele mosterdsoep van 

grove mosterd, afgemaakt met room en stukjes Drentse 

droge worst; (kan ook zonder worst geserveerd worden) 

 

  8,95 

goed gevulde soep met rode mul, kabeljauw, gamba’s 

en mosselen 

 

    5,95 ( kan glutenvrij ) 

gebonden tomaten-crèmesoep met iets room 

(  glutenvrij= met Italiaanse kruiden en bosuitjes 

Italiaans platbrood 

 

 6,50 

Tomaat, Mozzarella, eigengemaakte groene pesto, rode 

ui en rucola  

 

  6,75 

Belegd met droge worst, Procureur, tomaat en  

knoflook-/ basilicumkaas 

 

5,50 

Met ham, kaas en ananas 

 

Geserveerd met “Drents boerenlandbrood”;  

 

 14,95 

Gemengde salade met warme geitenkaas, gemengde 

noten, geroosterde pompoen en honing van de 

plaatselijke imker 

 

14,95 

Gemengde salade met gefrituurde en gebakken gamba’s 

en chilisaus 

 

 

 

 

 

  12,95 

Twee sneetjes boerenlandbrood belegd met gebakken 

biefstukpuntjes, geroosterde paprika, champignons en 

pompoenpitten 

 

9,50 

  9,95 

Boerenlandbrood met warme geitenkaas, honing,  

walnoten en rucola, salade van rode biet en een glaasje 

pompoen- wortelsoep  

 

  6,75 

 

  7,25 

 

8,95 

Boerenlandbrood belegd met ham en procureur,  

twee gebakken eieren, vleeskroket en huzarensalade 

 9,50 

Boerenlandbrood belegd met tonijnsalade, ei, groene  

salade en tomaat 

 

 

geserveerd met salade en een aardappelgerecht 

 

  18,25 

in licht gebonden jus met diverse groenten 

 

18,25 

geserveerd in een romige kreeftensaus met zeevruchten 

en groenten 

 

met stroop en poedersuiker 

  

6,50   

 

8,50 

Met friszure Elstar appel 

 

 8,95 

Met krokant gebakken spek 

 

  8,95 

Gegratineerd met 3 soorten Drentse Aa-kaas 

 

 


