
 

 

Welkom!! 
 

Wij zijn een streekbelevingscentrum, wat inhoudt dat wij 

veel meer zijn dan enkel een lunchroom. 

 

Als trotse vertegenwoordigers van de streek en het groene 

woud proberen wij u kennis te laten maken met alles dat de 

regio en het groene woud u te bieden heeft. 

 

In onze binnentuin vindt u verschillende dieren in en op het 

water. Op ons marktplein vindt u het assortiment 

streekmarkt producten van leveranciers hier uit de buurt. 

Dus volop te kijken en te snuffelen. 

 

Voor kinderen hebben wij voldoende plek om te spelen en 

wij proberen hierin zo origineel en kindvriendelijk te zijn. 

Op deze manier kunt u met een gerust hart komen genieten 

van een hapje en een drankje, terwijl de kinderen zich uit 

kunnen leven. 

Geniet van uw bezoek en graag tot ziens! 

 



Brood uit eigen oven 
 wit of bruin? 

 

 

Verrassingsgerecht € wisselend 
vraag het aan één van onze medewerkers 

 

Gerookte zalm   € 10,75  
huisgerookte zalm met cocktailsaus  

     (bijpassend biertje: RBM Blond) 

 

Carpaccio € 9,75 

met truffelmayonaise en oude kaas 

 

Uitsmijter Gasthuishoeve € 8,75 

een uitsmijter met gerookte ham en eiersalade 

 

Twee Kroketten  € 9,75 

bourgondische kroketten 

     (bijpassend biertje: RBM Dubbel) 

 

Big en de Hen € 8,75 
met gerookte ham en eiersalade 

 

Lauwwarme Brie  € 8,75                       
met walnoten  
 

Water en Weiland  € 11,50 
één boterham belegd met huisgerookte zalm 

en één boterham met carpaccio  

 

 

 



 
 

 

Maiale Tonnato  € 9,75 
varkensfilet gerookt op de Oklahoma Smoker 

met een saus van tonijn en kappertjes 

     (bijpassend biertje: RBM Klompenbier) 

 

Toktok Wrap   € 9,75 
met kippendijen, gepofte groente en pittige hummus 

     (bijpassend biertje: RBM IPA licht) 

 

Groene Wrap   € 9,75 
met gepofte groente en pittige hummus 

 

Tonno Wrap   € 8,75 
met tonijnsalade, komkommer en gekookt eitje 

 

 
En kunt u niet kiezen: 
 

Complete Rooise Strekenlunch  € 12,50 
verrassingssoepje, uitsmijter op brood en  

huisgemaakte kaassouffle met truffelkaas 
 

Goeiendagschotel  € 10,75 
iedere 2 weken een wisselend warm gerecht, 

geserveerd met friet en een salade.  

vraag het aan één van onze medewerkers 

 

 
 



 
Soepen 

 

Tomatensoep  € 4,50 
 

Zomer-erwtensoep  € 4,75 
met huisgerookte zalm 

 

Bisque van Gamba  € 5,75 

 

Salades 
 
Salade Huisgerookte Zalm  € 14,50 
een heerlijke salade met huisgerookte zalm en cocktailsaus 

 

Ceasar Salade  € 14,50 
een malse kippendijen, Parmezaanse kaas, croutons en een eitje 

 

Salade Gepofte Groente   € 12,50 
een lekkere salade met diverse groente, zongedroogde tomaten 

en pesto 

 

 

 

 

 



 
Voor de kinderen 
 

Frietjes met een snack naar keuze  € 5,80 

frikandel, kroket of kipnuggets. 

 

Pannenkoeken  € 5,20 
Met stroop en poedersuiker óf met chocoladepasta  

 

Wentelteefje 

  € 5,80 

Tosti ham/kaas 

  € 4,75 

Zakje chips (naturel of paprika)  € 1,00 
 

 

 

IJscoupes 

 

Yoghurt amarena   € 5,75 

Bokkepootjes Roomijs  € 5,75 

Vanille-ijs met slagroom  € 3,50 

Raketje  € 1,00 

 

 
 



De lekkere trek  

 

Nogatientje   € 3,50  

Appelgebak (met slagroom)  € 3,50  
 

Bourgondische Bitterballen (6 stuks)  € 9,00 
     (bijpassend biertje: RBM Heren van Rodes Vrijheid) 

 

Bittergarnituur (12 stuks gemengde snacks)  € 6,80 
 

We smeren ‘m (2 personen)  € 5,50 
vers brood met pittige hummus, romige eiersalade en tonijnsalade 
 

Borrelbordje(2 personen)  € 5,20 

met kaas, worst en olijven 

   

Meierij’s Mopke  € 3,50 
warm broodje met gehakt uit onze houtoven  

     (bijpassend biertje: RBM Triple) 
 

Meierij’s Mopke Vega   € 3,50 
warm broodje met champignons in oosterse marinade  
 

Huisgemaakte Kaassouffle    € 6,50  
met truffelkaas 
 

Tijd zat….. 
 

Bierproeverijtje  € 25,00 
3 gerechtjes met 3 bijpassende flessen RBM bier 
 

Wijnproeverijtje  € 25,00 
3 gerechtjes met 3 bijpassende glazen wijn van het huis  



Dranken 
 

Frisdranken: 
 

Coca-Cola € 2,25 

Coca-Cola zero € 2,25 

Fanta Orange € 2,25 

Fanta Cassis € 2,25 

Sprite € 2,25 

Lipton Ice-Tea € 2,25 

Lipton Ice-Tea Green € 2,25 

Bitter-Lemon € 2,25 

Tonic € 2,25 

Rivella € 2,25 

Chocomel € 2,25 

Spa blauw € 2,25 

Spa rood € 2,25 

Appelsap € 2,25 

Sinaasappelsap € 2,25 

Ranja € 1,00 

Kan ranja € 4,00 

Verse jus d’orange € 3,50 
 

Warme dranken: 
 

Koffie € 2,00 

Cappuccino € 2,30 

Espresso € 2,00 

Koffie verkeerd € 2,30 

Latte Macchiato € 2,50 

Thee zie onze theekaart € 2,00 

Verse kreugethee € 2,00 

Warme chocomel € 2,50 

Slagroom € 0,50 

 
 

 

 

 

 

 

Huiswijnen: 
 

Pear Tree (Droge wit) € 3,95 

Big Oak (rood) € 3,95 

Berry Bush (rosé) € 3,95 

Mano’s Muller (zoet wit) € 3,95 

 

Bier van de tap: 

 
Bavaria             25 cl € 2,30 

 

Bier op fles: 
 

Bavaria Malt € 2,50 

Bavaria 0% wit € 2,50 

Radler citroen 0% € 2,50 

 

Radler citroen 2%  € 2,70 

 

 

Bier uit onze eigen 

brouwerij:   € 3,75 per fles 

  
RBM Blond  6% 

RBM Dubbel  7% 

RBM Triple  8% 

RBM Heren van  

     Rodes Vrijheid  10% 

RBM Klompenbier  7% 

RBM IPA Licht  6,5% 

 

       


