
Geniet van een High tea, bier of wijn met onder ander een chocolade brownie, mini
loempia’s en veel meer! Afhankelijk van de keuze high tea, high bier of wijn krijgt u
heerlijke hapjes, luxe broodjes of zoetigheden. Gedurende 2 uur speciaal voor u geserveerd.
Vanaf 4 personen, alleen op reservering!

High Tea, Bier of Wijn

 
Benieuwd naar alle mogelijkheden?

Vraag het ons gerust. 
 

Maar nu eerst genieten van al ons
lekkers!

 

High tea | € 28,90 p.p. 

Onbeperkt thee gedurende
twee uur. Geserveerd met
diverse zoete en hartige

High wine/beer | € 28,90 p.p. 

Twee glazen huiswijn/tapbier
p.p. geserveerd met diverse
hartige lekkerheden. Vraag
naar de vegetarische
mogelijkheden.



- Fleur de Café, Ginger-Lemon
- Fleur de Café, Zomer Zotheid
- Fleur de Café, Kokos-Meloen-Mango

Coca Cola

Coca Cola Zero

Sprite Zero

Franta Orange of Cassis

Ginger Ale

Bitter Lemon

Tonic

Rivella

Fuze Tea

€2,80

€2,80

€2,80

€2,90

€2,90

€2,90

€2,90

€2,90

€2,80

(0,5l)

€2,80

€2,80

€3,00

€2,45

€2,45

€2,80

€2,80

€3,85

€5,10

Chaud Fontaine Blauw

Chaud Fontaine Rood

Chocomel of Fristi

Melk

Karnemelk

Appelsap

Jus d'Orange

Verse Jus d'Orange 

Verse IJsthee

Koffie

Espresso

Dubbele Espresso

Cappuccino

Latte Macchiato

Warme Chocolademelk

Slagroom

Thee

Verse Muntthee

Verse Gemberthee

€2,80

€2,80

€3,75

€3,05

€4,15

€3,25

€0,30

€2,80

€3,95

€3,95

Ambachtelijk appelgebak van Bontolie
Appelgebak

Slagroom

€3,75

€0,30

Brownie €4,05

Koffie 
     Thee

&

Koffie likeur
Ierse Wiskey en slagroom

Grand Manier en slagroom

Licor 43 en slagroom

Amaretto en slagroom

Schrobbeler en slagroom

Schrobbeler en slagroom

Donkere Rum en slagroom

Irish Coffee

French Coffee

Spanish Coffee

Italian Coffee

Schrobbeler Espresso

Choco Schrobbeler 

Choco Rum

€7,95

€7,95

€7,95

€7,95

€5,25

€5,50

€5,95

Bij de koffie 

Frisdranken



Lunch
 Keuze uit wit- bruin- of maisbrood

Salades

Brood
Geitenkaas

Club Sandwich

Tonijnsalade

Carpaccio

Bieten Carpaccio

Van Dobben Kroketten

Uitsmijter

Boerenomelet 

Tosti ham/kaas

Croque Madame 

2 stuks van Dobben kroketten geserveerd met brood en mosterd

Warme geitenkaas met honing, noten en in port gemarineerde vijgen

Sandwich met brie, tomaat, kaas, ei, gerookte kip, sla en kerriedressing 

Huisgemaakte  pittige tonijnsalade aangemaakt met tomaat, rode ui,
kappertjes en mayonaise 

Dun gesneden runder carpaccio, olijf, zongedroogde tomaten,
pittenmix, oude kaas en truffelmayonaise

€10,95

€10,95

€11,50

€11,95

€9,95

€8,95

€10,50

€10,50

€6,75

€6,95

Bieten carpaccio met geitenkaas, rucola, amandelsnippers en
balsamicoazijn 

Geserveerd met ham en/of kaas

Omelet met bosui, paprike, champignons, spekreepjes en kaas

Keuze uit ham en/of kaas

Keuze uit ham en/of kaas met een gebakken eitje

Geitenkaas

Gerookte Zalm

Gemengde slasoorten, warme geitenkaas met honing,
noten en in port gemarineerde vijgen

Gemengde slasoorten, gerookte zalm, rode ui, kappertjes,
zoetzure komkommerlinten en mosterd-dille dressing

€13,95

€14,65

 Geserveerd met brood en kruidenboter



Geserveerd met brood en kruidenboter
Soepen

Wraps
Gerookte Zalm

Bieten Carpaccio

Wrap gevuld met gerookte zalm, rode ui, kappertjes, zoetzure
komkommerlinten en een mosterd-dille dressing

€11,25

€9,75Wrap gevuld met een bieten carpaccio, geitenkaas, rucola,
amandelsnippers en balsamicoazijn 

Eet Smakelijk!

Vegetarisch gerecht of
vegetarisch mogelijk

Heeft u een voedselallergie of voedselintolerantie?
Meld het ons! Vraag onze collega's voor de
allergeneninformatie 

Kruisbesmetting van allergenen is in ons bedrijf echter nooit helemaal
uit te sluiten.

Voor onze kleine gasten!
Frietjes 

Pannenkoek

Frietjes met kipnuggets of een frikandel en appelmoes

3 pannenkoeken met poedersuiker en/of stroop

€7,00

€10,50

Tomatencrèmesoep

Uiensoep

Zwolse Mosterdsoep

€7,50

€7,50

€7,50

Heerlijk volle soep van verse tomaten en kruiden, afgemaakt
met room

Echte Zwolse mosterdsoep op basis van bouillon, witte wijn,
spekjes en Zwolse mosterd

Uiensoep gevuld met spekreepjes en croutons



Witte Wijnen

Rode Wijnen
Bellingham Tree Series,

Intense geur, zwoel en kruidig, laurier, iets gebrand, bramen,
nootmuskaat, aards, zoethout, kaneel en donkere chocola. Hij
heeft een volle en een rijpe smaak, verleidelijk door een klein
zoetje, warm en smaaktvol. 

Red Shiraz/Cabernet Sauvignon

Bellingham The Homestead Series,

Aardbeien, kersen en frambozen, sappig en soepel. Lekker
stevig met lichte tannine en een soepele finale.

Pinotage

Bellingham The Homestead Series,

Pruimen en kruiden, zoethout en zwarte peper, vanille en
confiture. Warm en stevig met een fijne kruidigheid. 

Shiraz

€4,10

€5,30

€5,30

€22,70

€33,40

€33,40

Wijnen

Rosé Wijn
Bellingham Tree Series,

Heerlijke geur van aardbeien en frambozen en een vleugje
kruidigheid. Fruitig en sappig met een klein zoetje. Heerlijke,
ongecompliceerde rosé met veel smaak.

Pinotage
€4,10 €22,70

Bellingham Tree Series,

Aangenaam exotisch, rijpe peer en limoen, zacht en sappig met
fijne zuren en bitters. 

Chenin Blanc/ Viognier

Bellingham The Homestead Series,

Mix van grassig en tropisch, buxus, maar ook passievrucht en
exotisch fruit. Zacht en sappig, goede zuren, mild en smakelijk. 

Sauvignon Blanc

Bellingham The Homestead Series,

Heerlijke geur van limoen en citrus. Rokerig, zacht en vanille.
Mooi uitgebalanceerd met fijne, natuurlijke zuren. 

Chardonnay

€4,10

€5,30

€5,30

€22,70

€33,40

€33,40



Bieren op de fles
Franziskaner Weissbier,

Een volmondig, tarwebier dat wordt gekenmerkt dor zijn frisse, fruitige, licht
kruidige smaak

5,0%

Texels Skuumkoppe, 
Tarwebier met een volle smaak. Hints van karamel en abrikoos en heeft een
romige, licht zoete afdronk. De trots van Texels

6,0%

€5,40

€5,00

Alcoholvrije bieren
Hertog Jan 0,0

Vol van smaak, verfrissend met een bittertje. 
0,0%

Leffe Blond 0,0
Delicate smaak van kruidnagel en vanille met fijne gerookte toets. 

Hoegaarden Radler Citrus 0,0
Een Radler. De zachte, verfrissende smaak van Hoegaarden Citrus, maar
zonder alcohol

€3,30

€3,50

€3,45

€5,25

0,0%

0,0%Franziskaner Alkoholfrei
Een volmondig alcoholvrij tarwebier dat wordt gekenmerkt door zijn frisse,
fruitige, licht kruidige smaak. 

0,0%

Hertog Jan Weizener,
Verfrissend tarwebier met een robuuste, volle smaak

5,7 %

Leffe Blond,
Zacht, moutig en fruitig, met tonen van vanille 

6,6 %

Bieren
Bieren van de tap

Hertog Jan Pilsner,
Volle smaak met een aangenaam bittere afdronk

5,1% €2,95

€4,30

€4,35



Borrelhapjes

Oerfrietjes met mayonaise

Plankje Brood & Dips
 
 

Plankje Golftuin

Luxe Bitterballen 

Bittergarnituur

Olijven

Zoete Aardappelfriet

Spicy Oerfriet

Oerfriet

Oerbrood met diverse dips zoals pesto en tapenade. 

Kaas, worst, gerookte zalm, zoete olijven, bitterballen,
borrelnootjes, pesto en oerbrood.

8 luxe bitterballen met mosterd.

8 verschillende snacks met mayonaise en chilisaus. 

Gemarineerde zoete olijven.

Zoete aardappelfrietjes met geraspte kaas uit de oven.

Oerfrietjes met pepers en een spicy saus. 

€6,50

€17,50

€8,95

€8,50

€4,95

€5,95

€5,95

€5,95

Volg ons op social media

@Orangeriezwolle

@Orangerie_zwolle

@Golftuinzwolle

@Golftuin_zwolle




