
 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 € 2,50
Cappuccino € 2,70
Latte Macchiato € 3,60
espresso € 3,00
dubbele espresso € 3,95
Verse gember thee met honing € 3,95
Verse muntthee met honing € 3,95
Warme chocomelk (200 cc) € 3,00
Warme chocomelk (200 cc) met slagroom € 3,50
Kopje koffie met Hooghoudt koffielikeur € 5,20
Glas Ruiten Aa koffie: Irish Coffee op z’n Westerwolds € 6,95
* havermelk ipv melk is mogelijk € 0,40

Specials:
Kurkuma Latte met peper, kurkuma, gember, 
kardemom, bio melk € 4,25
Kurkuma, Hennep Latte van Dutch Harvest met 
havermelk € 4,50

Huisgemaakt Lekkers
Proeverij (2 personen) zoet huisgemaakt lekkers (3 soorten) met 
kannetje koffie of thee €20,00 
slagroom € 0,50
Jannekes Arretjescake € 2,00
Groninger poffert (warm geserveerd met boter) € 3,50
Appeltaart € 3,50
Kwarktaart € 3,50
Notenkoek € 3,00
worteltaart, (ook vegan verkrijgbaar) € 3,50
choco/dadel/pistache taart, suikervrij € 3,00
Westerwoldse koek, suikervrij € 3,00



Dranken kaart

Mocktails 0.0%  
Proef het wad: cranberry/mineraalwater met koolzuur € 3,50
Oet grunn:appelsap /mineraalwater met koolzuur € 3,50
Bittersweet: Valencia siroop/fever tree tonic/citroen € 5,95
K'heb er geen gin in: gin 0.0%, fever tree tonic, cranberry € 6,95

Specials Non alcohol bier:       'Drink minder maar beter'  
Brouwerij Van de streek -IPA € 4,00
Brouwerij Van Moll – Wanderlust- IPA € 4,00
Wieninger malt € 3,00

Cocktails
Calvados Tonic- calvados van Chateau du Breuil, 
fever tree tonic, citroen € 6,95

Alcoholische     dranken  
Flesje Wieninger bier 0,30 cl € 3,00
Flesje Wieninger Radler bier 0,33 cl € 3,50
Flesje Wieninger Weiss bier 0,33cl € 3,50
Flesje Westerwolds bier van brouwerij Westerwolde 
0,33 cl vanaf € 4,00
– Frisse pils
– Rijke pils (met geroosterd mout)
– bock
– Tripel
Flesje Cider 0,33 cl Biologisch Galipette
4% – 100% puur juice € 4,00
Glas Rode wijn Biologisch 
(wijnhuis: Lábeille et La Fleur) € 4,00
Glas rode wijn Salice Salentino 
(wijnhuis Epicuro) € 4,00
Glas droge witte wijn Biologisch 
(wijnhuis: Lábeille et La Fleur) € 4,00
Glas zoete witte wijn , Relax Riesling € 4,00
Glas Rose (wijnhuis: Lábeille et La Fleur) € 4,00
Port (Graham's fine ruby) € 4,00



Gedistilleerd
Glaasje Hooghoudt jonge jenever of berenburg € 3,00
Glaasje Ruiten Aa water, kruidenlikeur uit de regio € 3,00
Glaasje Amaretto, ambachtelijk Nederlands 
product van Zuidam € 3,00
Glaasje Grand Marnier € 3,00
Glaasje oude jenever, ambachtelijk Groningse moutwijn € 4,00
Glaasje Whisky Glenlivit 12 jaar                         € 4,00
Glaasje Calvados, Chateau du Breuil € 4,00

Niet     Alcoholische     dranken  
Versgeperst sap van sinaasappel € 3,50
Glas regionale appelsap € 2,85
Flesje Earth water sparkling of still (330cc) € 3,00
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 Ginger ale (Fever-tree) € 3,50
Flesje Sprite € 2,60
Flesje Cassis € 2,60
Glas Ranja € 0,75

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

Westerwolds Lekkers     bij     de     borrel   
Borrelplank met producten uit de streek:
Groninger metworst, schenke, rauwkost, 
Westerwoldse kaas,  groente omelet, 
roggebrood/ met 2 soorten huisgemaakte spreads p. p €  7,50 

Gemengde nootjes en olijven  p.p.  € 4,95 



Lunchkaart tot 14.30 uur
* vervanging door glutenvrij brood is mogelijk

Groninger mosterdsoep met kip, beenham 
en mosterd uit de Marne € 5,50
Tomatensoep met verse groenten € 5,50
Klein broodje wordt geserveerd bij de soep

Westerwolds 12.00 uurtje
Groninger mosterdsoep of tomatensoep, broodje eiersalade, 
roggebroodje met kaas € 13,50

Roggebrood 
van bakker Leta, 2 stuks, 
met  leverworst en schenke € 5,50
met jong belegen kaas € 5,50

Volkoren broodje met rauwkost en :
jong belegen kaas € 4,95
oude kaas € 4,95
huisgemaakte eiersalade € 6,95
brie, honing en walnoot € 6,95

Uitsmijter -3 ei en 2 plakken brood – met ham en kaas € 8,50

Tosti  bruin met ham en kaas € 4,50
Tosti bruin pesto/tomaat/ui/kaas (vegetarisch) € 6,00

Spelt Pannenkoek 
naturel € 7,00 
met appel € 8,50
met appel en spek € 9,95

 Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.



Tips en leuk om te reserveren:

Westerwolde Hightea (met 2 personen of groep)
Geniet van een heerlijke Westerwolde babbelthee met 
huisgemaakte zoet en hartige lekkernijen. U kunt kiezen tussen een
kannetje koffie of thee. € 17,50pp 

Ontbijt   10.00 tot 12.00 uur  € 15,00 pp
broodjes, beleg, gekookt bio ei, poffert, kwark,
havervlokken, verse jus, koffie en thee

Eten wat de pot schaft  12.00 tot 14.30
 Een regionaal 3 gangen diner  met producten uit de streek.

€ 12,50 pp

Verrassend doordachte lunchbox
Gasterij Natuurlijk Smeerling en Puur Westerwolde in Sellingen 
breiden hun samenwerking uit.
De lunchbox bevat gerechten met vooral Westerwoldse 
ingrediënten, met zorg samen gesteld, De produkten worden 
meegegeven in een picknickverpakking. U kunt de lunch ook 
nuttigen op 1 van beide horecagelegenheden.
Picknickbox om mee te nemen € 17,95 pp
Eten op locatie € 22,95pp
 

Zie voor meer info:  Swww.verrassenddoordacht.nl 

meerling en PUUR Westerwolde in Sellingen breide

http://www.verrassenddoordacht.nl/


IJskaart
Voor de ijs liefhebber grote en kleine smullers 
1 bolletje ijs van bio boerderij Landleven met 
seizoensfruit en slagroom € 3,00
2 bolletjes ijs van bio boerderij Landleven met 
seizoensfruit en slagroom € 5,00
bio waterijs meloen/munt € 2,50




