
 

     

 

 

 
 

 

 

Voor de kindjes hebben we altijd ijs-

jes om af te halen: 

• Raket 

• Twister 

• Calippo cola 

• Magnum 

• Cornetto 

 

Op het terras kun je ook lekker       

genieten van een heerlijke ijscoupe, 

speciale koffie’s en cocktails. 

 

• Coupe vers fruit 

• Dame blanche 

• Brownie 

• Pottie ijs met aardbeien 

• Kindercoupe 
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Landgoed Zwartemeer 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat leuk dat jullie bij ons op het 
park verblijven!  
 
Informeer naar onze actuele    
openingstijden bij aankomst. 
 
Je kunt alle dagen op het terras 
een drankje doen en genieten van 
een héérlijk kopje koffie en ap-
peltaart. 
 
Het a la carte restaurant is van 
vrijdag tot en met zondag         
geopend. Reserveren hiervoor is 
wenselijk maar niet verplicht. 
 
 
 

Geniet van jullie verblijf! 

 

 
Friet met  
• Mayonnaise 
• Ketchup 
• Curry      2 
 
Friet met 
• Satesaus 
• Oorlog 
• Speciaal    2,5 
 
Snacks 
• Frikandel    2 
• Frikandel Speciaal  2,5 
• Kroket    2 
• Kaassoufflé   2 
• Kipnuggets 6 st.   2 
• Hamburger    2 
• Br. Hamburger Speciaal 4,5 
• Bitterballen 12 st.   6.5 
• Bittergarnituur 16 st.   6.5 
 
Pizza’s 
• Margaritha, tomatensaus en 

kaas             8,5 
• Hawaii, met ham, kaas en   ana-

nas                          12,5 
• Meatlover, tomatensaus, kaas, 

spek, ham, salami en kip   14,5 
• Zwartemeer, tomatensaus, 

kaas, ham, spek, salami, cham-
pignons, ui, tomaat,   bosui en 
Chef kruiden   15 

 
 
 
 
 
Ontbijtpakket om af te halen: 
 
• zachte witte bol 
• meergranen bol 
• kaas 
• hagelslag 
• jam 
• margarine 
• appel 
• vruchten yoghurt 
• jus de Orange 
• Oploskoffie 
• Thee 
 
Ontbijtpakket 8,5 per persoon 
 
Lunchpakket om af te halen: 
 
• 2 belegde broodjes 
• 2 flesjes drinken 
• 1 stuk fruit 
• Candybar 
• Tussendoortje (koek) 
 
Lunchpakket 8,5 per persoon  
 
 
 
 

 


