
 Gasterij Natuurlijk Smeerling
De gerechten uit onze keuken worden zoveel mogelijk bereid met regionale en

biologische ingrediënten
Warme dranken:
Thee of koffie, per persoon  € 4,25
Gezellig geserveerd in kannetjes( 2 kopjes p.p)
Kopje koffie of thee € 2,20
Cappuccino € 2,60
Latte Macchiato € 3,60
Verse gember thee met honing € 3,95
Warme chocomelk (200 cc) € 2,75
Warme chocomelk met slagroom € 3,25

Specials:
Kurkuma Latte met peper, kurkuma, gember,kardemom € 4,25
Kurkuma, Hennep Latte van Dutch Harvest met havermelk € 4,50
Warme chocolademelk met Ruiten A likeur en slagroom € 6,25
Warme chocolademelk met rum en slagroom € 6,25
Kopje koffie met Hooghoudt koffielikeur € 5,20
Glas Ruiten A koffie: een heerlijk Irish Coffee op z'n Westerwolds € 6,95

Niet Alcoholische dranken
Vers geperst sap van sinaasappel € 3,50
Glas regionale appelsap € 2,85
Glas sinasappelsap € 2,75
Flesje alcoholvrij bier € 3,00
Flesje eart water sparkling of stil € 2,75
Flesje Sinas € 2,60
Flesje Cola € 2,60
Flesje groene ijsthee (zonder prik) € 2,60
Flesje bitterlemon € 2,60
Flesje rivella € 2,95
Flesje tonic met citroen (Fever-tree) € 3,50
Flesje sprite € 2,60
Flesje Cassis € 2,60
Glas frambozensap/mineraalwater met koolzuur € 2,50
Glas appelsap/mineraalwater met koolzuur € 2,75
Glas ranja € 0,75

Huisgemaakt Lekkers
Proeverij zoet huisgemaakt lekkers (3 soorten) met kannetje koffie of thee €10,00  p.p
Jannekes Arretjescake € 1,75
Groninger poffert warm geserveerd met boter en suiker € 3,50
huisgemaakt lekkers van de dag vanaf € 2,50

Zuivelprodukten
Glas  boerenkarnemelk of biologische melk € 2,25
Chocomelk  koud(200 cc) € 2,50
Flesje fristi € 2,50
slagroom € 0,50

Westerwolds Lekkers bij de borrel
Borrelplank met producten uit de streek € 5,50 p.p
plakjes  leverworst en Groninger metworst, nootjes,  zoute stengels, kaas, kruidenkaas
Schaaltje nootjes  en knabbels € 2,50 p.p



Lunch  Het brood dat we gebruiken komt van de plaatselijke bakkers
Groninger mosterdsoep met kip, beenham en mosterd uit de Marne € 5,50
Tomaten soep  (vegetarisch) € 5,50
Soep van de dag € 5,50  
(klein broodje met roomboter wordt geserveerd bij de soep)
Snert met roggebrood en katenspek € 6,50
Tosti ham/kaas € 3,50
Tosti pesto/tomaat/ui/kaas (vegetarisch) € 4,00
broodje met kaas,sla,komkommer,tomaat en dressing van mosterd en mayo € 4,50
wrap gevuld met pesto, kipfilet en komkommer € 6,50
Roggebrood  van bakker Leta, 2 stuks, met  leverworst en schenke € 5,50
Roggebrood van bakker Leta, 2 stuks  met jonge kaas (vegetarisch) € 5,50
Boterham voor het kleine grut, (broodje met hagelslag of jam € 2,50

Warme Winterkost 
Pannenkoek naturel € 7,00
Pannenkoek met appel € 8,50
Pannenkoek met appel en spek € 9.95
Uitsmijter (2 stuks brood met ham) € 6,95
broodje warme geitenkaas of brie met honing en walnoot € 8,50

Warme maaltijd (via reservering mogelijk, vraag naar de mogelijkheden)
Eten wat de pot schaft, een 3 gangen menu bereid van regionale producten € 12,50

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.

Drankenkaart
Alcoholische dranken
Flesje Wieniger bier 0,30 cl € 3,00
Flesje Wieniger Radler bier 0,30 cl € 3,50
Westerwolds bier van brouwerij Westerwolde 0,30 cl vanaf € 4,00
Glas Rode / witte wijn € 4,00
Glas Rose € 3,50

Gedistilleerd
Glaasje Hooghoudt jonge jenever of berenburg €  3,00
Glaasje Ruiten A water kruidenlikeur uit de regio €  3,00
Glaasje Amaretto €  3,00
Glaasje Grand Marnier €  3,00
Glaasje oude jenever €  4,00
Glaasje Whisky                         €  4,00

Reserveer voor een leuke middag uit:

High-wine (via reservering mogelijk voor minimaal 6 personen) € 22,50pp
Proeverij van 4 verschillende wijnen,  huisgemaakte hartige lekkernijen,kaasplank met 
stokbrood

Babbelthee een heerlijk Westerwolde High tea (via reservering mogelijk voor minimaal 
2personen)  € 17,50 p.p


