
 

 

    
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 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.  

 

Lunchkaart  

 

 

 
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/


Soepen 

    Geserveerd met Drents boerenlandbrood;  

 

Wildbouillon 5,95 

     krachtige wildbouillon met bospaddenstoelen, 

     lavas en parelcouscous   

Pompoen-wortelsoep  5,95      

gebonden pompoen-wortelsoep met geroosterde    

pompoenpitten en room 

 

Drentse mosterdsoep 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) 

 

Provençaalse vissoep  8,95 

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

en mosselen 

 

Erwtensoep  of  Bonensoep 6,95 

eigengemaakte erwten- of bonensoep met verse worst, 

rookworst, en meegekookt rib-vlees, geserveerd met 

roggebrood en spek    

Foccacia tosti v/d grill  
Italiaans platbrood 

 

Caprese (vegetarisch) 6,50 

tomaat, Mozzarella, eigengemaakte groene pesto, rode 

ui en rucola  

 

Winter-foccacia  6,75 

belegd met procureur, spek, ui, mosterd en  

Brugse bierkaas  

 

Hawaï  5,50 

met ham, kaas en ananas 

Stoofpotjes 

geserveerd met rode kool en gebakken 

aardappeltjes 

 

Ree - ragout  19,95 

ragout van ree- vlees met champignons en 

vossenbessen 

Runderhachée  18,50      

eigengemaakte traditionele runderhachée met laurier, 

ui en kruidnagel, geserveerd met appelcompôte

Diverse lunchgerechten 

 

Boerenlandbrood met zalm  8,95 

twee sneetjes boerenlandbrood belegd met  

gerookte zalm en citroendressing  

 

Boerenomelet  9,50 

met brood   

Lunch Rolder Es (vegetarisch)  9,95 

boerenlandbrood met warme geitenkaas, honing,  

walnoten en rucola, salade van rode biet en een  

glaasje pompoen- wortelsoep  

 

2 rund-vleeskroketten 6,75 

met brood   

 

Uitsmijter ham en/of kaas  7,95 

Uitsmijter Rosbief 8,50 

Uitsmijter Drentse Aa  9,25 

boerenlandbrood belegd met ham en procureur,  

twee gebakken eieren, vleeskroket en huzarensalade 

 

Plate kipsaté  15,95 

spies met gemarineerde kipsaté, geserveerd met rijst  

of frites, atjar, mini-lumpia s en eigengemaakte 

pindasaus 

 

Maaltijdsalades 

geserveerd met “Drents boerenlandbrood”;  

 

Geitenkaas (vegetarisch) 14,95 

gemengde salade met warme geitenkaas, gemengde 

noten, geroosterde pompoen en honing van de 

plaatselijke imker 

 

Coppa van wild zwijn  15,95 

lucht gedroogde coppa van wild zwijn met venkelsalade 

abrikoos, krokantje van parmesaanse kaas en 

truffeldressing 

 

Herfst/wintersalade  14,95 

gemengde salade met gebakken spekjes 

en bospaddenstoelen 

Pannenkoeken 

met stroop en poedersuiker 

  

Naturel 6,50   

Appel of spek 8,95 

Drentse Aa kaas  8,95 

Gegratineerd met 3 soorten Drentse Aa-kaas 


